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indledning
Årsrapporten for 2013 om Det Europæiske Asylstøttekontors virksomhed afspejler støttekontorets aktiviteter i 
2013 og de ressourcer, der blev anvendt til dette formål.

Årsrapporten består af to dele:

• Del i indeholder oplysninger om gennemførelsen af EASO’s arbejdsprogram i 2013.
• Del ii indeholder oplysninger vedrørende regnskabet, beretningen om den budgetmæssige og økonomiske 

forvaltning, de interne kontroller, som støttekontoret har udviklet, og de interne og eksterne revisioner, der er 
foretaget i løbet af referenceåret, samt oplysninger om aktindsigt og om EASO’s publikationer.

Del ii i rapporten indeholder også en forvaltningserklæring fra den administrerende direktør, hvor han anfører, 
at han er rimeligt forvisset om, at oplysningerne i rapporten giver et retvisende billede af, om de ressourcer, der 
er tildelt aktiviteterne, er anvendt til deres formål i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk 
forvaltning, og at de indførte kontroller giver den fornødne sikkerhed for de underliggende transaktioners lovlig-
hed og formelle rigtighed.

i overensstemmelse med artikel 29, stk. 1, litra c), i EASO-forordningen og artikel 47 i EASO’s finansforordning 
vedtog bestyrelsen del i af årsrapporten for 2013 om EASO’s virksomhed den 26. maj 2014. Efter modtagelse af 
revisionsrettens foreløbige bemærkninger blev det endelige årsregnskab opstillet, hvorefter bestyrelsen kunne 
vedtage del ii af årsrapporten for 2013 den 26. juni 2014.

Årsrapporten følger den fælles tilgang til Eu’s decentraliserede agenturer og køreplanen herfor, hvorefter der skal 
udarbejdes én enkelt konsolideret årsrapport.

rapporten er blevet sendt til Europa-parlamentet, rådet for Den Europæiske union, Europa-kommissionen, her-
under Den interne revisionstjeneste, og revisionsretten.

rapporten offentliggøres og oversættes til alle officielle Eu-sprog.
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DEL I

1. Baggrund: relevante udviklinger i 2013
Eu udgør et fælles område, hvor retten til asyl bør opretholdes af et fælles europæisk asylsystem (CEAS) med hen-
blik på at tilbyde en passende status til enhver tredjelandsstatsborger, der har behov for international beskyttelse.

i de seneste år er der taget vigtige skridt i udviklingen af det fælles europæiske asylsystem med henblik på at 
udvikle de politiske, juridiske og finansielle støtteinstrumenter på asylområdet.

Som det fremgår af EASO’s årsrapport for 2013 om asylsituationen i Eu, blev der med 434 160 personer i dette 
år registreret det største antal ansøgere om international beskyttelse i Eu-28 siden påbegyndelsen af dataind-
samlingen i 2008. Situationen i Afghanistan, pakistan, Den russiske føderation, Syrien og landene på det vestlige 
Balkan fik sammen med andre situationer med bl.a. konflikter, terrorisme eller forfølgelse af specifikke grupper 
personer til at forlade deres hjemland og søge tilflugt i en Eu-medlemsstat i 2013. foruden det stigende antal 
ansøgninger om international beskyttelse blev der også registreret stigende migrationsstrømme til Eu, navn-
lig ved Eu-medlemsstaternes sydlige og østlige grænser. De tragiske begivenheder ud for lampedusas kyst den 
3. oktober 2013, hvor en båd sank, og over 300 personer døde, nødvendiggjorde en øget Eu-indsats, der førte til 
oprettelse af taskforcen vedrørende middelhavet for at øge solidariteten og koordineringen af aktioner og støtte 
inden for grænseforvaltning, eftersøgning og redning, migration og asyl.

Samtidig blev vedtagelsen af Eu’s omarbejdede asylpakke, der består af det omarbejdede direktiv om asylproce-
durer, det omarbejdede direktiv om modtagelsesforhold, den omarbejdede Dublinforordning og den omarbej-
dede Eurodacforordning, afsluttet i juni 2013. Den anden fase af instrumenterne tilvejebringer retsgrundlaget for 
en større harmonisering og fastsætter højere kvalitetsstandarder, hvorved der sikres ensartet status, høje fælles 
betingelser for beskyttelse og fællestræk i asylprocedurerne for dem, der har behov for international beskyttelse. 
Desuden fik EASO i henhold til artikel 33 i den omarbejdede Dublinforordning overdraget en ny vigtig opgave, 
nemlig at bidrage til gennemførelsen af proceduren for tidlig varsling, beredskab og krisestyring. i overensstem-
melse med denne bestemmelse har EASO mandat til at forelægge oplysninger og analyser vedrørende strømme 
af asylansøgere til Eu og medlemsstaternes kapacitet til at reagere på dem.

Endvidere blev der i 2013 indgået en aftale om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020, som fastsætter den 
generelle ramme for forhandlingen af den nye Asyl-, migrations- og integrationsfond.

Denne udvikling havde direkte indflydelse på EASO’s arbejde, da støttekontoret spiller en central rolle med hensyn 
til at bidrage til en sammenhængende, omfattende og konsekvent gennemførelse af Eu’s omarbejdede asylpakke 
og derved sikre, at der i praksis opnås et virkeligt fælles europæisk asylsystem. EASO’s opgaver bestod i at bistå 
medlemsstaterne og Eu-institutionerne med at nå disse målsætninger gennem operationelt samarbejde, avan-
cerede praktiske samarbejdsforanstaltninger, fælles uddannelse og ekspertise, fælles analyser og fælles informa-
tions- og evidensbaseret politikinput. EASO videreudviklede også sine aktiviteter i forbindelse med den eksterne 
dimension af det fælles europæiske asylsystem ved at samarbejde med tredjelande på asylområdet. EASO styr-
kede yderligere sit samarbejdsnetværk, navnlig med Eu-institutionerne, -organerne og -agenturerne samt med 
medlemmer af de europæiske og nationale domstole og retsinstanser, den akademiske verden samt internatio-
nale og mellemstatslige organisationer og civilsamfundets organisationer på asyl- og migrationsområdet.

i 2013 fastlagde EASO også sin vision og sine prioriteter for perioden 2014-2016 med vedtagelsen af sit første 
flerårige arbejdsprogram (1).

med hensyn til den interne organisation var 2013 det første fulde driftsår for EASO efter dets finansielle uaf-
hængighed. mens EASO stadig var i sin indledende fase, blev det ramt af budgetmæssige begrænsninger, som 
resulterede i nedskæringer af de oprindeligt planlagte menneskelige og budgetmæssige ressourcer. i 2013 nåede 

(1) EASO’s flerårige arbejdsprogram for 2014-2016 findes på: http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-multi-annual-work-programme-2014-2016.pdf

http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Multi-annual-work-programme-2014-2016.pdf
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EASO op på 71 medarbejdere, og dets budget beløb sig til 12 mio. Eur i forpligtelsesbevillinger og 10,5 mio. Eur 
i betalingsbevillinger.

2. EASO’s prioriteter i 2013
Det er som nævnt EASO’s mission at bidrage til gennemførelsen og udviklingen af det fælles europæiske asylsy-
stem ved at yde støtte samt fremme, koordinere og styrke praktisk samarbejde blandt medlemsstaterne som et 
uafhængigt kompetencecenter på asylområdet.

i 2013 havde EASO følgende opgaver:

• yde praktisk og teknisk støtte til medlemsstaterne og Eu-institutionerne
• yde operationel støtte til medlemsstater, der har særlige behov, og til medlemsstater, der oplever et særligt 

pres på deres asyl- og modtagelsessystemer forårsaget af pludselig og ekstraordinær tilstrømning af personer 
til deres område

• yde videnskabelige input i forbindelse med fastlæggelsen af Eu’s politikker og lovgivning på alle områder, der 
har direkte eller indirekte konsekvenser på asyl- og migrationsområdet.

i overensstemmelse med EASO’s mission og opgaver fastsatte EASO’s arbejdsprogram for 2013 følgende fem 
prioriteter for referenceåret:

• levere driftsstøtte i nødsituationer til asyltjenesterne i Grækenland og andre medlemsstater i nød
• udvikle et skræddersyet system til tidlig varsling og beredskab om asyl og udarbejde analyser af tendenser på 

asylområdet og risikoscenarier
• videreudvikle fælles asyluddannelse af høj kvalitet i Eu
• fastlægge et fælles niveau for oplysninger om oprindelseslande i Eu og løbende rapporter om oprindelseslande
• konsolidere EASO’s organisation.

i betragtning af arten af EASO’s arbejde og behovet for at reagere rettidigt og proaktivt på ændrede scenarier, 
omstændigheder og prioriteter fik den administrerende direktør fleksibilitet til at reagere på disse ændringer ved 
gennemførelsen af arbejdsprogrammet for 2013.
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3. EASO’s resultater i 2013

EASO’s nøgletal i 2013

2 111 asylmedarbejdere uddannet under EASO’s uddannelsesprogram
154 uddannelseskurser udbudt
6 EASO-uddannelsesmoduler opdateret
2 nye EASO-uddannelsesmoduler og 2 uddannelseshåndbøger udviklet
12 månedlige rapporter, 3 kvartalsvise rapporter og årsrapporten for 2012 om asylsituationen i EU
2 108 nye COI-dokumenter stillet til rådighed via den fælles europæiske COI-portal
3 særlige COI-netværk vedrørende Pakistan, Somalia og Syrien etableret
En komparativ analyse vedrørende det vestlige Balkan vedtaget
103 møder (f.eks. praktisk samarbejde, COI-specifikke, tematiske, operationelle)
1 512 deltagere i EASO-møder
En EASO-publikation om aldersvurdering udsendt
100 europæiske og nationale afgørelser om fortolkningen af artikel 15, litra c), i anerkendelsesdirektivet 
indsamlet og formidlet
74 eksperter indsat i 35 asylstøttehold
4 planer om operationel støtte i Bulgarien, Grækenland, Italien og Sverige under gennemførelse
8 aktioner øremærket til EASO inden for Taskforcen vedrørende Middelhavet
3 lande (Jordan, Marokko og Tunesien) omfattet af et EASO-projekt som led i det europæiske naboskabs- og 
partnerskabsinstrument (ENPI)
4 aftaler med de associerede lande (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) paraferet
2 samarbejdsaftaler indgået (med Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) og 
De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR))
24 høringer af civilsamfundet

i overensstemmelse med prioriteterne og målsætningerne i arbejdsprogrammet for 2013 ydede EASO rettidig og 
omfattende operationel støtte til medlemsstater med særlig vægt på Bulgarien, Grækenland, italien og Sverige. 
EASO indledte arbejdet med at udvikle et system til tidlig varsling og beredskab, som tilvejebringer analyser af 
tendenser, samt indsamlede og udvekslede oplysninger og dokumentation om det fælles europæiske asylsystems 
funktion. Desuden styrkede EASO betydningen af fælles uddannelse og faglig udvikling på asylområdet yderligere. 
Støttekontoret støttede forbedringen af kvaliteten af asylprocesser og -afgørelser. Derudover tilvejebragte EASO 
fælles oplysninger om oprindelseslande (COi). i 2013 indledte EASO sit arbejde med den eksterne dimension af 
det fælles europæiske asylsystem, hovedsagelig ved at vedtage sin strategi for eksterne aktioner og engagere sig 
i et Enpi-projekt sammen med frontex. Endvidere videreudviklede EASO sit samarbejdsnetværk og fremmede 
den juridiske dialog på asylområdet. Endelig konsoliderede EASO sin interne organisation og sin interne kontrol.

EASO afsluttede de aktiviteter og opnåede de resultater, der er anført i det følgende.
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3.1. EASO-uddannelse

EASO-uddannelse i tal i 2013

2 111 asylmedarbejdere uddannet under EASO’s uddannelsesprogram
154 uddannelseskurser
13 EASO-uddannelsesmoduler
13 forløb med uddannelse af undervisere gennemført
3 nye uddannelsesmoduler udviklet eller under udvikling
6 uddannelsesmoduler opdateret (hvoraf 3 er afsluttet)
2 håndbøger om 2 uddannelsesmoduler udviklet
»Uddannelsescockpit« under gennemførelse
Nyt læringsforløb udformet (kernemoduler, moduler for viderekomne og valgfrie moduler)
2 møder mellem nationale kontaktpunkter vedrørende uddannelse
EASO’s årlige didaktiske seminar
EASO’s årlige møde i referencegruppen

En egentlig fælles Eu-kultur på asylområdet kan kun opbygges på grundlag af fælles værdier, fælles etiske og fag-
lige standarder og gensidig tillid blandt alle fagfolk på asylområdet på nationalt plan og Eu-plan. for at opbygge 
denne fælles Eu-kultur er udvekslingen af erfaringer og bedste praksis samt fælles uddannelse for fagfolk på 
asylområdet i hele Eu af afgørende betydning.

inden for uddannelse og faglig udvikling er fælles uddannelse det grundlæggende fundament for at opbygge en 
fælles forståelse af det fælles europæiske asylsystem. Antallet af medlemsstater, der er omfattet af EASO’s uddan-
nelsesprogram, er steget i de seneste to år, efter at det blev overtaget af EASO.

EASO’s uddannelsesaktiviteter i 2013 hjalp medlemsstaterne med at udvikle og opbygge deres personales kva-
lifikationer og kompetencer gennem kvalitativ fælles uddannelse. EASO’s uddannelsesaktiviteter bidrog til en 
sammenhængende gennemførelse af det fælles europæiske asylsystem ved at understøtte etableringen af et 
fælles kvalitetsniveau på tværs af Eu. i overensstemmelse med de rammer, som blev skabt i forbindelse med den 
uddannelsesstrategi, der blev vedtaget i 2012, fulgte EASO en tilgang med to spor: på den ene side udarbejdede 
EASO relevant undervisningsmateriale, og på den anden side tilrettelagde EASO uddannelse baseret på et system 
med uddannelse af underviserne. EASO’s uddannelsesprogram omfatter kerneaspekter af asylproceduren ved 
hjælp af 13 interaktive moduler (2), der følger en blandet læringsmetodologi, som er en kombination af e-læring 
og klasserumsundervisning.

Efter vedtagelsen af Eu’s omarbejdede asylpakke og på grundlag af udviklingen i retspraksis på europæisk plan 
(både ved Den Europæiske menneskerettighedsdomstol (EChr) og Den Europæiske unions Domstol (Eu-Dom-
stolen)) skulle seks eksisterende moduler opdateres, og opdateringen af tre af disse moduler blev afsluttet i 
2013. Desuden udviklede EASO i 2013 et nyt modul om det fælles europæiske asylsystem. For at imødekomme 
yderligere behov hos flere medlemsstater påbegyndte EASO i 2013 også udviklingen af to andre nye moduler: 
et modul for ledere, der arbejder på asylområdet, og et modul om kønsmæssige aspekter, kønsidentitet og 
seksuel orientering. Derudover påbegyndte EASO udviklingen af to håndbøger til uddannelsesmodulerne om, 
hvem der er omfattet af beskyttelsen, og om det fælles europæiske asylsystem. Disse uddannelseshåndbøger 
skal fungere som referenceværktøj for dem, der allerede har afsluttet onlinedelen og klasserumsdelen af det 
relevante uddannelsesmodul. håndbøgerne vil støtte fagfolk på asylområdet i deres daglige arbejde ved at give 
et resumé af nøgleelementerne i undervisningsmaterialet. håndbøgerne vil også fungere som et redskab til at 
hjælpe de lærende med at vedligeholde den viden og de færdigheder, som de har erhvervet gennem uddannel-
sen. De vil i deres daglige arbejde blive i stand til at reflektere videre over den viden og udvikle de færdigheder 
og kompetencer, som de har erhvervet under uddannelsen. undervisningsmaterialet blev udviklet og opdateret 
af EASO med bistand fra hold af repræsentanter fra medlemsstater og associerede lande hentet fra en pulje af 
over 180 eksperter. Desuden gennemførte EASO i 2013 målrettede høringer af internationale organisationer og 
civilsamfundets organisationer vedrørende undervisningsmateriale. Af særlig betydning i denne henseende er 
arbejdet i en referencegruppe nedsat af EASO, som består af repræsentanter fra Europa-kommissionen, unhCr, 

(2) De nuværende EASO-uddannelsesmoduler er følgende: »direktivet om asylprocedurer«, »det fælles europæiske asylsystem«, »oplysninger om oprindelses-
land«, »skriftlig formulering og beslutningstagning«, »Dublinforordningen«, »beskyttelsens afslutning«, »vurdering af dokumentation«, »udelukkelse«, »hvem 
der er omfattet af beskyttelsen«, »international flygtningeret og menneskerettigheder«, »interview af børn«, »interviewteknikker« og »interview af sårbare 
personer«. to nye moduler forventes at supplere EASO’s uddannelsesprogram i 2014: »kønsmæssige aspekter, kønsidentitet og seksuel orientering« og »ledere«.
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den internationale sammenslutning af asyldommere (international Association of refugee law Judges — iArlJ), 
Odysseusnetværket og Det Europæiske råd for flygtninge og landsforviste (European Council of refugees and 
Exiles — ECrE), som spiller en vigtig rolle i uddannelsesudviklingsprocessen. i 2013 blev f.eks. EASO’s modul om 
interview af børn gennemgået og opdateret af en indholdsgruppe bestående af medlemsstaternes eksperter og 
en referencegruppe bestående af kommissionen, frA, unhCr, ECrE og iArlJ. Opdateringen havde fokus på at 
sikre, at modulet omfattede bestemmelserne i de omarbejdede direktiver, behandlede begrebet barnets tarv og 
fremhævede børnespecifikke bestemmelser, der er relevante, når der gennemføres et interview. Dette modul 
blev også delt som bedste praksis på en konference tilrettelagt af Det Europæiske politiakademi (Cepol) og som 
en del af unhCr’s Credo-projekt. Endvidere fandt det årlige møde i referencegruppen sted i oktober 2013.

i marts 2013 etablerede EASO sit »uddannelsescockpit«, der skal bistå såvel medlemsstaterne med at fastlægge 
og overvåge nationale uddannelsesplaner og –mål som EASO med at udvikle uddannelsesværktøjer og støtte 
medlemsstaternes aktiviteter på dette område samt udvikle målsætninger for hele Eu. på grundlag af medlems-
staternes data om personale og uddannelse udviklede EASO analyser af uddannelsesaktiviteterne på Eu-plan og 
nationalt plan. i denne henseende blev 2 111 asylmedarbejdere i løbet af året uddannet under EASO’s uddannel-
sesprogram, både på nationalt plan og i EASO’s hovedsæde. i alt 154 uddannelseskurser blev afholdt, herunder 
13 forløb med uddannelse af undervisere udbudt i EASO’s hovedsæde, hvori 160 nationale undervisere deltog.

i 2013 ændrede EASO læringsforløbet med henblik på at tilpasse uddannelsesaktiviteterne til hver potentiel mål-
gruppes behov og særlige kendetegn. EASO identificerede fem primære målgrupper: sagsbehandlere, ledere af 
asylkontorer, jurister, COi-forskere og modtagelsesmedarbejdere. Der vil blive udviklet et særligt læringsforløb til 
hver gruppe. hvert læringsforløb anbefaler en række kernemoduler, som er afgørende for den grundlæggende 
udførelse af en specifik rolle, og moduler for viderekomne og valgfrie moduler. EASO har tilskyndet alle medarbej-
dere inden for målgruppen til at følge kernemodulerne, et system, som yderligere vil bidrage til gennemførelsen 
af det fælles europæiske asylsystem gennem harmonisering af den fælles grundlæggende uddannelse blandt 
asylsagsbehandlere, der udfører lignende opgaver, uanset deres nationale uddannelseskultur.

i 2013 havde EASO indledningsvis fokus på asylsagsbehandlerne og foreslog et læringsforløb for denne mål-
gruppe. i overensstemmelse med det omarbejdede direktiv om asylprocedurer og på grundlag af analysen af data 
indhentet via »uddannelsescockpittet« foreslog EASO, at asylsagsbehandlere i Eu følger kernemodulerne »hvem 
er omfattet af beskyttelsen?«, »interviewteknikker« og »vurdering af dokumentation«. modulerne for videre-
komne vil bestå af »interview af sårbare personer«, »interview af børn«, »skriftlig formulering og beslutningstag-
ning«, »udelukkelse«, »oplysninger om oprindelsesland«, »det fælles europæiske asylsystem«, »kønsmæssige 
aspekter, kønsidentitet og seksuel orientering« og »international flygtningeret og menneskerettigheder«. De 
valgfrie moduler vil omfatte »beskyttelsens afslutning«, »direktivet om asylprocedurer«, »Dublinforordningen«, 
»direktivet om modtagelsesforhold« og »ledere«.

Desuden fandt der i maj og oktober 2013 møder sted mellem nationale kontaktpunkter vedrørende uddannelse, 
mens det årlige didaktiske seminar blev afholdt i oktober 2013.

3.2. Kvaliteten af asylprocesser og -afgørelser

EASO’s arbejde med kvaliteten af asylprocesser og -afgørelser i tal

Udvikling af EASO’s kvalitetsmodel
4 tematiske møder vedrørende praktisk samarbejde
Ét møde mellem nationale kontaktpunkter vedrørende kvalitet

Som nævnt i foregående afsnit er udvekslingen af erfaringer og bedste praksis efter EASO’s opfattelse af afgø-
rende betydning for at opbygge gensidig tillid og en fælles Eu-kultur på asylområdet. EASO’s arbejde på kva-
litetsområdet har således til formål at støtte en gradvis indførelse af kvalitetsprocesser og –procedurer i alle 
medlemsstater samt en yderligere forbedring af kvaliteten af afgørelser på asylområdet.

med vedtagelsen af Eu’s nye, omarbejdede asylpakke tog EASO’s aktiviteter vedrørende kvalitet i 2013 sigte på 
at identificere bedste praksis og støtte praktisk samarbejde med hensyn til udveksling af denne bedste praksis og 
værktøjer med henblik på at skabe større sammenhæng i gennemførelsen af de nye retsakter i forbindelse med 
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det fælles europæiske asylsystem. Aktiviteterne blev iværksat i tæt samarbejde med Europa-kommissionen og 
unhCr.

i 2013 fremmede EASO således denne udveksling gennem den kvalitetsmodel, der blev lanceret i 2012. Denne 
model er et resultatorienteret støtteinitiativ, som skal omfatte samtlige områder af det fælles europæiske asyl-
system. resultaterne af modellen anvendes til at udarbejde rapporter om bedste praksis, kvalitetsmekanismer 
og –værktøjer samt til at udvikle EASO’s værktøjer til kvalitetssikring. kvalitetsmodellen bidrog også til at identi-
ficere mulige behov for operationel støtte for at hjælpe medlemsstaterne med effektivt at gennemføre høje kva-
litetsstandarder i deres asylprocesser. Som led i sin kortlægning i forbindelse med kvalitetsmodellen udviklede, 
formidlede og opdaterede EASO regelmæssigt en liste over projekter og initiativer i hele Eu, der skal fungere som 
en omfattende og permanent database over projekter og initiativer, der har det fælles mål om at forbedre kvali-
teten. Den omfatter forskellige aspekter af det fælles europæiske asylsystem og er organiseret efter emne, bl.a. 
procedurens kvalitet, mindreårige, oplysninger om oprindelseslande eller modtagelsesforhold.

l 2013 havde kvalitetsmodellen fokus på at kortlægge kerneaspekterne af den afgørende fase i asylprocedurerne, 
dvs. personligt interview, vurdering af dokumentation, berettigelse og udelukkelse.

med henblik herpå tilrettelagde EASO fire tematiske møder vedrørende praktisk samarbejde samt et møde med 
de nationale kontaktpunkter vedrørende kvalitet. Sidstnævnte havde fokus på EASO’s udvikling af kvalitetsrelate-
rede praktiske værktøjer med bistand fra Eu-medlemsstater.

3.3. Oplysninger om oprindelseslande

EASO’s oplysninger om oprindelseslande i tal

2 108 nye COI-dokumenter stillet til rådighed via den fælles europæiske COI-portal
En netvæksbaseret tilgang til oplysninger om oprindelseslande vedtaget
2 møder i det strategiske COI-netværk
3 særlige COI-netværk vedrørende Pakistan, Somalia og Syrien etableret
10 landespecifikke workshopper og seminarer (Afghanistan, Ghana, Mali, Nigeria, Pakistan, Den Russiske 
Føderation, Senegal, Somalia, Syrien og det vestlige Balkan)
En komparativ analyse vedrørende det vestlige Balkan
2 møder for de nationale administratorer af fælles portaler
Et uddannelseskursus om COI-portalen

Adgangen til og anvendelsen af oplysninger om oprindelseslande (COi) af høj kvalitet er en af grundpillerne i kva-
liteten af og en harmoniseret beslutningsproces i asylsager. vedvarende støtte inden for dette område er således 
et vigtigt værktøj i indsatsen for en sammenhængende og konsekvent gennemførelse af det fælles europæiske 
asylsystem. i overensstemmelse med Eu’s omarbejdede asylpakke støttede EASO i 2013 udviklingen af et omfat-
tende COi-system på Eu-plan ved at forbedre og harmonisere standarder for oplysninger om oprindelseslande 
og indhold sammen med medlemsstaterne og andre centrale aktører (f.eks. domstole og retsinstanser, forsk-
ningsorganer og internationale organisationer). med henblik herpå og i betragtning af den kapacitet inden for 
COi-produktion, der allerede findes i Eu og medlemsstaterne, blev dannelsen og indsamlingen af oplysninger om 
oprindelseslande gradvis rationaliseret, og som led i den netværksbaserede tilgang, som EASO havde vedtaget, 
påbegyndtes således en præcis kortlægning af behovene for oplysninger om oprindelseslande på Eu-plan, hvilket 
bidrog til at udfylde huller og undgå dobbeltarbejde.

i denne henseende tilvejebragte EASO i 2013 fortsat oplysninger om oprindelseslande gennem den løbende 
udvikling af den fælles europæiske portal for oplysninger om oprindelseslande (COi-portalen), hvilket gjorde det 
lettere at forbinde yderligere databaser. COi-portalen blev etableret for at give asylsagsbehandlere adgang til en 
lang række oplysninger om oprindelseslande fra en kvikskranke. l 2013 blev COi-portalen delvis redesignet og 
indeholder nu EASO’s visuelle identitet. Det gav mulighed for at forbinde de officielle COi-databaser, der ejes af 
medlemsstater og associerede lande, til en enkelt webapplikation, samtidig med at medlemsstater, som ikke har 
webbaserede systemer, kunne uploade og dele COi-dokumenter i et lokalt dedikeret område kaldet »uploadom-
råde«. l 2013 blev fem nationale COi-databaser (finland, frankrig, norge, Sverige og tyskland) forbundet. l 2013 
blev omkring 2 108 COi-relaterede dokumenter stillet til rådighed via den fælles europæiske COi-portal, hvorved 
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det samlede antal tilgængelige dokumenter blev bragt op på omkring 91 500. Et netværk af nationale administra-
torer af fælles portaler blev oprettet i februar 2013. De nationale administratorer af fælles portaler fungerer som 
kontaktpunkter mellem deres nationale brugere og EASO (til registreringer, brugerspørgsmål, tekniske problemer 
osv.). De forvalter deres respektive »uploadområde« og sikrer samtidig konsekvensen i og kvaliteten af dette 
område eller fører tilsyn med forbindelsen af deres nationale COi-databaser. Endelig sørger de om nødvendigt for 
uddannelse i COi-portalen til deres nationale brugere. Et uddannelseskursus for nationale administratorer af fæl-
les portaler blev tilrettelagt i april, og der blev afholdt endnu et møde i november 2013. til at støtte de nationale 
administratorer af fælles portaler i deres funktion blev der udviklet en vejledning, og en brugervejledning blev 
stillet til rådighed for at bistå dem ved uddannelsen af nye brugere. Endelig blev der i 2013 nedsat en rådgivende 
gruppe bestående af repræsentanter fra medlemsstaterne, de associerede lande og Europa-kommissionen med 
henblik på at udveksle erfaringer om den praktiske anvendelse af portalen og drøfte generelle retningslinjer med 
hensyn til dens udvikling for at sikre fuld funktionsdygtighed og senere forbedringer.

l 2013 blev EASO’s netværksbaserede tilgang til oplysninger om oprindelseslande lanceret. Denne netværksbase-
rede tilgang samler forskellige COi-relaterede EASO-aktiviteter i én sammenhængende struktur og anvender de 
tilgængelige ressourcer bedst muligt. De to nøgleelementer i EASO’s netværksbaserede tilgang til oplysninger om 
oprindelseslande er på den ene side det strategiske COi-netværk bestående af ledere af enheder eller eksperter, 
som på anden måde er ansvarlige på området, fra alle medlemsstater, associerede lande, Europa-kommissionen 
og unhCr, og på den anden side en række specifikke ekspertnetværk med deltagelse af COi-eksperter fra med-
lemsstaterne vedrørende et specifikt land. mens førstnævnte drøfter spørgsmål på strategisk niveau, udveksler 
de specifikke netværk oplysninger og harmoniserer COi-praksisser inden for deres specifikke ekspertiseområde. 
Det første møde i det strategiske netværk, der blev afholdt i april 2013, markerede indledningen af denne proces. 
på dette møde og på grundlag af en EASO-metode til fastsættelse af land blev det besluttet at begynde med tre 
specialiserede COi-pilotnetværk vedrørende pakistan, Somalia og Syrien. i forbindelse med netværket vedrø-
rende Syrien blev der afholdt et indledende møde i juni 2013; med hensyn til Somalia og pakistan blev der afholdt 
indledende møder i september 2013. Efter høring af det strategiske netværk besluttede EASO i november 2013 
at starte fire nye specialiserede COi-netværk i 2014, nemlig vedrørende Afghanistan, lrak, iran og Den russiske 
føderation. De specialiserede netværk fortsatte også med at udveksle oplysninger efter disse møder.

De specialiserede netværk, der er etableret, skal bl.a. udføre 
følgende opgaver: kortlægge de nuværende COi-produkter, 
der findes og er planlagt på nationalt plan, for at undgå dob-
beltarbejde, udveksle oplysninger om kilder, bibliografier, 
planlagte undersøgelsesmissioner osv. samt vurdere beho-
vet for og frembringe COi-produkter på Eu-plan på basis af 
EASO’s COi-rapporteringsmetodologi. Alle de relevante oplys-
ninger, der blev genereret af disse netværk, blev lagt ud på 
den fælles europæiske COi-portal, således at de er tilgæn-
gelige for COi-eksperter og beslutningstagere i hele Eu. net-
værkene fungerede også som et vigtigt værktøj til at opbygge 
kapaciteten hos nyansatte COi-medarbejdere, der begynder 
at behandle et specifikt oprindelsesland, samt hos lande, 
der på nuværende tidspunkt er i gang med at etablere deres 
COi-kapacitet og er interesserede i at blive en del af nogle lan-
despecifikke netværk for at drage fordel af den eksisterende 
ekspertise. Den netværksbaserede tilgang til oplysninger om 
oprindelseslande udnyttede således den COi-ekspertise, der 
allerede fandtes i medlemsstaterne, og bidrog til at skabe 
ekspertise i tilfælde, hvor en sådan ikke eksisterede. Den net-
værksbaserede tilgang gjorde det således muligt gradvis at 
sammenstille en samling af fælles oplysninger om oprindel-
seslande og derved imødekomme behovene blandt beslut-
ningstagere i hele Eu og medførte gradvis en forbedring og 
harmonisering af standarder i denne vigtige del af det fælles 
europæiske asylsystem.

i 2013 afholdt EASO ti landespecifikke seminarer eller workshopper om praktisk samarbejde, som havde fokus 
på oplysninger om oprindelseslande, på politik eller en blanding af begge. Seminarerne og workshopperne 
havde fokus på Syrien (marts og juni 2013), det vestlige Balkan (marts 2013), Den russiske føderation (juli 2013), 
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Somalia (september 2013) og pakistan (september 2013). Derudover afholdt EASO i november 2013 et seminar 
om oplysninger om oprindelseslande og nigeria for medlemmer af de italienske domstole og retsinstanser inden 
for rammerne af EASO’s plan for særlig støtte til italien. Der blev afholdt workshopper i rom for beslutningstagere 
i første instans vedrørende principper for oplysninger om oprindelseslande (september 2013) vedrørende Afgha-
nistan og pakistan (november 2013) og vedrørende Ghana, mali, nigeria og Senegal (december 2013). EASO’s 
operationelle støtte inden for oplysninger om oprindelseslande blev også ydet til Grækenland. foruden udarbej-
delse af faktablade om de vigtigste oprindelseslande, som allerede blev påbegyndt i det foregående år, omfattede 
støtten også en behovsanalyse og handlingsplan for en mulig græsk COi-database.

vedrørende asylsituationen i Eu med hensyn til de vestlige Balkanlande udarbejdede EASO i november 2013 en 
rapport med titlen Asylum applicants from the western Balkans — Comparative analysis of trends, push-pull fac-
tors and responses (3). Den komparative analyse indeholder oplysninger og analyser, som i givet fald kan supplere 
aktiviteterne vedrørende oprindelseslande inden for EASO og på nationalt plan, samt praktiske foranstaltninger 
i beslutningsprocessen.

Endelig blev blandt de aktiviteter, der er nævnt i afsnit 3.1, EASO’s uddannelsesmodul vedrørende oplysninger 
om oprindelseslande også opdateret i 2013.

3.4. EASO’s	liste	over	tilgængelige	sprog

EASO’s	liste	over	tilgængelige	sprog	i	tal	i	2013

264 sprog identificeret i listen

EASO opstillede i 2012 en liste over tilgængelige sprog med det formål at identificere de sprog, der generelt er 
tilgængelige for direkte oversættelse i medlemsstaterne. i 2013 vedligeholdt og opdaterede EASO listen, som 
omfatter 264 sprog. listen over tilgængelige sprog blev opdateret og stillet til rådighed for medlemsstaterne i 
april 2013. i sidste kvartal af 2013 formidlede EASO kontakter til Cypern og Grækenland, som havde tilkendegivet 
et behov for tolketjenester på sprog, der ikke var tilgængelige i deres egne forvaltninger.

3.5. EASO’s	praktiske	samarbejde

EASO’s	praktiske	samarbejde	i	tal	i	2013

40 aktiviteter med praktisk samarbejde

En sammenhængende gennemførelse af det fælles europæiske asylsystem indebærer fælles praksis. Det er en 
væsentlig opgave for EASO at fremme praktisk samarbejde og fælles praksis. i 2013 videreførte EASO derfor 
gennemførelsen af de praktiske samarbejdsaktiviteter (landespecifikke, retlige og tematiske) og styrkede sine 
specialiserede netværk.

i 2013 konsoliderede EASO konceptet og metoden for det praktiske samarbejde på grundlag af det arbejde, der 
var udviklet af en arbejdsgruppe i EASO’s to første driftsår. Alle EASO’s aktiviteter på dette område var således 
grupperet under overskriften praktisk samarbejde og blev tilpasset Eu’s omarbejdede asylpakke i tæt samarbejde 
med Europa-Kommissionen.

inden for denne ramme tilrettelagde EASO 40 aktiviteter med praktisk samarbejde, som er nævnt i andre afsnit 
i rapporten.

(3) Den komparative analyse findes online på: http://easo europa eu/wp-content/uploads/BZ 2137 8EnC pdf

http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/BZ0213708ENC.pdf
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3.6. EASO’s	specifikke	programmer

3.6.1. Uledsagede mindreårige

EASO’s	aktiviteter	vedrørende	uledsagede	mindreårige	i	tal	i	2013

EASO-publikation om aldersvurdering
Fire ekspertmøder vedrørende praktisk samarbejde om opsporing af familier
EASO-undersøgelse vedrørende opsporing af familier
En årlig konference vedrørende praktisk samarbejde om uledsagede mindreårige afholdt

EASO’s arbejde med uledsagede mindreårige foregik inden for rammerne af Europa-kommissionens handlings-
plan om uledsagede mindreårige for 2010-2014, hvori der opfordres til en fælles Eu-tilgang til at tackle de udfor-
dringer, der opstår, når et stort antal uledsagede mindreårige ankommer til Eu. i handlingsplanen, som bygger 
på princippet om barnets tarv, fastlægges tre primære indsatsområder, nemlig forebyggelse, beskyttelse og hold-
bare løsninger.

i 2013 videreudviklede EASO sit arbejde på dette område, navnlig ved at behandle tematiske spørgsmål som f.eks. 
aldersvurdering og opsporing af familier.

med hensyn til aldersvurdering afsluttede EASO udarbejdelsen af publikationen EASO Age assessment practice in 
Europe (4). publikationen giver et overblik over praksis i hele Eu vedrørende aldersvurdering og har til formål at 
støtte de politikansvarlige ved udviklingen af aldersvurderingsprocesser og –procedurer i overensstemmelse med 
det fælles europæiske asylsystem. publikationen blev udviklet i samråd og samarbejde med medlemsstaternes 
myndigheder og andre relevante eksperter, som fik lejlighed til at gennemgå og kommentere indholdet, anven-
delsesområdet og udkastene. rapporten indeholder en analyse af forhold omkring aldersvurdering, procedure-
mæssige midler og garantier, værktøjer og metoder til aldersvurdering, beslutningsprocesser og samarbejde med 
andre aktører, med angivelse af vigtige anbefalinger på alle disse områder.

vedrørende opsporing af familier afholdt EASO i 2013 fire 
ekspertmøder vedrørende praktisk samarbejde om opspo-
ring af familier, som skulle behandle centrale spørgsmål, 
udfordringer og tilgængelig bedste praksis. målet var at 
fremme udveksling af oplysninger og praksis. Sammen 
med medlemsstater deltog repræsentanter fra Euro-
pa-kommissionen, frA, unhCr, Den internationale Orga-
nisation for migration (iOm), medlemmer af domstole og 
retsinstanser i medlemsstaterne, Den internationale røde 
kors komité (iCrC), ECrE og red Barnet i møderne. Der-
udover udsendte EASO og Europa-kommissionen i 2013 
et fælles spørgeskema til medlemsstaterne om den nuvæ-
rende politik og praksis vedrørende dette emne. Denne 
forskning har ført til en bedre forståelse af, hvordan med-
lemsstaterne gennemfører opsporing af familier i praksis. 
på grundlag af resultaterne blev der iværksat en bredere 
høring af relevante eksperter fra internationale organi-
sationer, civilsamfundets organisationer, akademikere, 
læger, medlemmer af domstole og retsinstanser og andre 
Eu-agenturer. Disse aktiviteter vil være grundlaget for at 
udvikle et omfattende overblik over den nuværende prak-
sis med hensyn til opsporing af familier.

Endvidere blev, som nævnt i afsnit 3.1, EASO’s modul om 
»interview af børn« også gennemgået og opdateret. Opda-
teringen tog hensyn til omarbejdningen af Eu’s asylpakke 
og udviklingen af det fælles europæiske asylsystem. Den 

(4) publikationen findes online på: http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Age-assessment-practice-in-Europe.pdf

http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Age-assessment-practice-in-Europe.pdf


16 — ÅrSrAppOrt  fOr 2013 Om  DEt EurOpæiSkE ASylStøttEkOntOrS virkSOmhED

seneste version af modulet er koncentreret om, hvordan et interview kan gennemføres ved hjælp af metoden 
med dialogkommunikation, der er udviklet til det specifikke formål at interviewe børn. teknikken giver mulighed 
for at opbygge et godt forhold mellem interviewer og barn og derved skabe en tryg atmosfære af tillid, som sæt-
ter barnet i stand til frit at fortælle om dets oplevelser. modulet behandler også børnespecifikke bestemmelser 
såsom repræsentantens rolle, forhold omkring uledsagede mindreårige, sårbarhed og håndtering af vanskelige 
situationer.

i december 2013 afholdt EASO sin første årlige konference vedrørende sine aktiviteter i forbindelse med uledsa-
gede børn med deltagelse af Eu-medlemsstater, Europa-kommissionen, unhCr og medlemmer af civilsamfun-
det, herunder repræsentanter fra domstole og retsinstanser. mødet havde fokus på gennemgang og evaluering 
af EASO’s aktiviteter, der hidtil er iværksat på området.

3.6.2. Menneskehandel

EASO’s	aktiviteter	vedrørende	menneskehandel	i	tal	i	2013

Deltagelse i møder i agenturer med ansvar for retlige og indre anliggender (RIA)
2 uddannelseskurser vedrørende modulet om interview af sårbare personer
Ansættelse af en særlig medarbejder inden for menneskehandel og køn

i 2012 vedtog Europa-kommissionen Eu’s strategi for bekæmpelse af menneskehandel 2012-2016. Dette har 
udmøntet sig i et behov for at bekæmpe menneskehandel på en tværfaglig, koordineret og sammenhængende 
måde og inddrage alle relevante aktører, der arbejder inden for de forskellige områder af menneskehandel. Dette 
er i overensstemmelse med mandatet for Eu-koordinatoren for bekæmpelse af menneskehandel, der fører tilsyn 
med gennemførelsen af strategien med henblik på at forbedre koordineringen og sammenhængen mellem alle 
aktører, der er involveret i at bekæmpe menneskehandel.

Desuden undertegnede lederne af de relevante riA-agenturer (Cepol, EASO, Det Europæiske institut for ligestil-
ling melem mænd og kvinder (EiGE), Eurojust, Europol, frA og frontex) i oktober 2011 en fælles erklæring, hvori 
de forpligtede sig til at bekæmpe menneskehandel på en koordineret, sammenhængende og mere omfattende 
måde.

i denne forbindelse deltog EASO i 2013 i flere af riA-agenturernes møder for at fremme udvekslingen af oplysnin-
ger og koordineringen af operationelle aktiviteter inden for rammerne af Eu’s strategi.

EASO havde i 2013 også fokus på sårbare personer inden for blandede migrationsstrømme som led i sine akti-
viteter til støtte for en sammenhængende og omfattende gennemførelse af det fælles europæiske asylsystem. 
potentielle ofre for menneskehandel er en særlig gruppe af sårbare personer i asylprocessen. for at sikre, at 
asylsagsbehandlere har øget fokus på opsporing og henvisning af ofre for menneskehandel, er værktøjer og infor-
mation en del af EASO’s værktøjskasse, navnlig i uddannelsesmoduler og håndbøger, herunder modulet om inter-
view af sårbare personer. to målrettede forløb med uddannelse af undervisere til dette modul blev tilrettelagt i 
april og oktober 2013.

i december 2013 påbegyndte EASO udviklingen af et nyt uddannelsesmodul om »kønsmæssige aspekter, kønsi-
dentitet og seksuel orientering«, hvori det kønsspecifikke ved fænomenet menneskehandel vil blive behandlet.

Endelig ansatte EASO i 2013 en særlig medarbejder inden for menneskehandel og køn, som skal koordinere 
EASO’s arbejde på dette område, indarbejde aspektet vedrørende sårbare personer i alle områder af EASO’s 
arbejde og understøtte sammenhængen mellem politikkerne på dette område.
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3.6.3. Samarbejde med domstole og retsinstanser

EASO’s samarbejde med domstole og retsinstanser i tal i 2013

4 høringsmøder med retlige organisationer (vedrørende strategi, faglig udvikling, indsamling og formidling af 
retspraksis og kapacitetsopbygning inden for rammerne af EASO’s aktiviteter)
Ramme for samarbejde med domstole og retsinstanser opstillet
Netværk af europæiske og nationale medlemmer af domstole og retsinstanser etableret
En avanceret workshop om gennemførelsen af artikel 15, litra c), i anerkendelsesdirektivet
3 seminarer for det italienske retsvæsen (oplysninger om oprindelsesland for Nigeria, vurdering af 
dokumentation og troværdighed samt interviewteknikker)
100 europæiske og nationale afgørelser om fortolkningen af artikel 15, litra c), i anerkendelsesdirektivet 
indsamlet og formidlet
Et årligt planlægnings- og koordineringsmøde
Ekspertbidrag til 6 eksterne arrangementer vedrørende kapacitetsopbygning, herunder 2 TAIEX-workshopper 
for asyldommere, den afsluttende konference for Credoprojektet, arbejdsgruppemøde i sammenslutningen af 
europæiske forvaltningsdommere (AEAJ) og konference med IARLJ’s europæiske afdeling

i 2013 fortsatte EASO den åbne høring, der var indledt i 2012 om agenturets støtte og den rolle, som beslutnings-
tagere i anden instans kan spille i gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem. Som led i høringsproces-
sen afholdt EASO fire specifikke møder i arbejdsgrupperne. høringen dannede udgangspunkt for vedtagelsen af 
EASO’s ramme for samarbejde med medlemmer af domstolene og retsinstanserne, som beskriver dets tilgang og 
fastsætter de vigtigste områder for et sådant samarbejde. med vedtagelsen af denne ramme styrkede EASO sit 
engagement i at sikre, at dets praktiske samarbejdsaktiviteter gennemføres under behørig hensyntagen til dom-
stolenes og retsinstansernes uafhængighed.

i august 2013 henvendte EASO sig til de relevante domstole og retsinstanser i medlemsstaterne og præsenterede 
denne ramme, som resulterede i etablering af et EASO-netværk bestående af repræsentanter fra Eu-Domstolen, 
EChr, medlemsstater, norge og Schweiz, som formelt udnævnte en kontaktperson til deres samarbejde med 
EASO. EASO har også konsolideret sit gode samarbejde med iArlJ og AEAJ gennem en formel brevveksling og 
fortsatte sit samarbejde med unhCr, frA, den akademiske verden, civilsamfundets organisationer og andre rele-
vante partnere såsom Det Europæiske netværk for uddannelse af Dommere og Anklagere (EJtn).

i juni 2013 afholdt EASO sit første formelle bilaterale møde med medlemmer af Eu-Domstolen og EChr for at 
fremme samarbejdet om asylspørgsmål og støtte deres deltagelse i EASO’s netværk. Desuden deltog EASO i 
AEAJ’s arbejdsgruppe om asyl og indvandring i september og i konferencen med iArlJ’s europæiske afdeling i 
oktober. Endelig deltog EASO i et seminar om Eu’s asyllovgivning tilrettelagt af EJtn’s underarbejdsgruppe om 
forvaltningsret.

i december 2013 afholdt EASO sit årlige møde med henblik på at evaluere fremskridtene og inddrage medlemmer 
af domstole og retsinstanser i planlægningen af aktiviteterne for 2014.

hvad angår faglig udvikling, afholdt EASO sin første avancerede workshop i december med henblik på at fremme 
drøftelsen blandt erfarne medlemmer af domstole og retsinstanser om gennemførelsen af artikel 15, litra c), i 
anerkendelsesdirektivet. Desuden har EASO gjort fremskridt med forberedelsen af sin metode til udvikling af et 
fagligt uddannelsesprogram, som vil blive vedtaget i 2014.

med hensyn til indsamling og udveksling af retspraksis har EASO, inden for rammerne af et bredere initiativ ved-
rørende udviklingen af sit informations- og dokumentationssystem og en database over retspraksis, indsamlet 
retspraksis, herunder ca. 100 europæiske og nationale afgørelser om gennemførelsen af artikel 15, litra c), i aner-
kendelsesdirektivet, som er blevet formidlet via EASO-netværket. Samlingen giver et nyttigt overblik over 100 
relevante europæiske og nationale afgørelser om emnet.

inden for rammerne af planen for særlig støtte til italien foretog EASO en grundig behovsvurdering med støtte 
fra det italienske retsvæsen, som udmøntede sig i udvikling af en faglig plan. planen, der blev udarbejdet i tæt 
samarbejde med det italienske retsvæsens skole (Scuola Superiore della magistratura), omfattede tilrettelæg-
gelse af tre pilotseminarer i malta om vurdering af dokumentation og troværdighed (oktober 2013), oplysninger 
om oprindelseslande (november 2013) og interviewteknikker (december 2013). En positiv evaluering af disse 
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seminarer har bekræftet fortsættelsen af EASO’s støtte med tilrettelæggelsen af et kursus som led i den italienske 
uddannelsesinstitutions officielle program i 2014.

Desuden deltog EASO i to workshopper i forbindelse med instrumentet for teknisk bistand og informationsud-
veksling (tAiEX) inden for rammerne af Eu’s udvidelsespolitik. i april 2013 blev der afholdt en workshop om regio-
nalt samarbejde mellem asyldommere i Skopje (Den tidligere Jugoslaviske republik makedonien), mens der blev 
tilrettelagt endnu en workshop i Sarajevo (Bosnien-hercegovina) i maj 2013 vedrørende bedste praksis inden for 
anvendelsen af oplysninger om oprindelseslande i asylsager blandt aktører fra regionen.

3.7. EASO’s	særlige	støtte

3.7.1. Skræddersyet	støtte	og	kapacitetsopbygning

EASO’s	skræddersyede	støtte	og	kapacitetsopbygning	i	tal	i	2013

2 planer for særlig støtte under gennemførelse (Italien og Sverige)
Specifik uddannelse udbudt i forbindelse med 2 EASO-moduler for Sverige
25 eksperter indsat i 10 asylstøttehold i Italien
6 tematiske workshopper om Dublinforordningen og om oplysninger om oprindelseslande for Italien
Kortlægning af modtagelsessystem og -processer i Italien
3 seminarer for italienske dommere (vurdering af dokumentation og troværdighed, interviewteknikker og 
oplysninger om oprindelseslande med særligt fokus på Nigeria)

i 2013 videreudviklede EASO sine særlige støtteforanstaltninger i form af målrettede foranstaltninger rettet mod 
medlemsstater, som har udpeget konkrete behov med relation til gennemførelsen af Eu’s omarbejdede asylpakke.

Som følge heraf ydede EASO skræddersyet støtte til Sverige og italien inden for rammerne af planer for særlig 
støtte, der blev undertegnet i henholdsvis december 2012 og juni 2013. Denne støtte blev ydet i overensstem-
melse med anmodningen fra disse medlemsstater og EASO’s vurdering, der bl.a. var baseret på dets analyser 
inden for systemet til tidlig varsling og beredskab.

Desuden blev der undertegnet en EASO-driftsplan med Bulgarien i oktober 2013, herunder både nødforanstalt-
ninger og strukturelle og skræddersyede foranstaltninger. uden at det berører foranstaltningernes forskellige 
karakter, er alle de aktiviteter, der er gennemført i 2013 i forbindelse med denne driftsplan for Bulgarien, beskre-
vet i afsnit 3.8, »EASO’s støtte i nødsituationer«.

Plan	for	særlig	støtte	til	Sverige

Efter anmodning fra Sverige blev en EASO-plan for særlig støtte undertegnet i december 2012. planen havde til 
formål at bistå Sverige med at styrke landets asylsystem, ved at mere personale blev uddannet som led i EASO’s 
uddannelsesprogram. EASO ydede således særlig støtte til Sverige ved at udbyde forløb med uddannelse af 
undervisere i januar og februar 2013 om to EASO-moduler: »hvem er omfattet af beskyttelsen?« og »internatio-
nal flygtningeret og menneskerettigheder«.

Plan	for	særlig	støtte	til	ltalien

med hensyn til italien modtog EASO en anmodning fra de italienske 
myndigheder den 7. december 2012. EASO besluttede at yde støtte den 
13. december for at styrke det italienske asyl- og modtagelsessystem i 
overensstemmelse med Eu’s omarbejdede asylpakke og på grundlag af de 
identificerede behov og vurderingen af situationen i det italienske asyl- og 
modtagelsessystem, herunder de data, der er tilgængelige i EASO’s system 
til tidlig varsling og beredskab.

undertegnelse af driftsplanen med 
italien, malta, 4. juni 2013
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EASO’s plan for særlig støtte til italien blev undertegnet den 4. juni 2013 og omfattede 45 støtteaktiviteter af 
teknisk og operationel art med henblik på at bistå med at styrke italiens gennemførelse af de reviderede retsak-
ter vedrørende det fælles europæiske asylsystem. En ændring af planen blev vedtaget i september 2013 for at 
medtage yderligere foranstaltninger. foranstaltningerne i planen forventes at blive gennemført i perioden juni 
2013 til december 2014.

Asylstøttehold bestående af eksperter fra medlemsstaterne og EASO blev oprettet i 2013 med henblik på at støtte 
italien i forbindelse med oplysninger om oprindelseslande, styrkelse af den analytiske kapacitet og af Dublinsy-
stemet, kvalitetsforhold i modtagelsescentre, operationelle procedurer for nødkapaciteten og yderligere støtte til 
appelinstanser. i 2013 blev i alt 25 eksperter indsat i italien i 10 asylstøttehold med henblik på at støtte gennem-
førelsen af planen for særlig støtte.

EASO’s støttehold påbegyndte gennemførelsen af aktiviteterne i september 2013. Der blev ydet støtte med hen-
syn til italiens dataindsamling og analytiske kapacitet. i denne henseende fandt der en undersøgelsesmission og 
et møde sted i begyndelsen af november 2013. Der blev ydet COi-støtte i forbindelse med tre videokonferen-
ceworkshopper for italienske beslutningstagere på asylområdet med særligt fokus på mali, Ghana, nigeria og 
Senegal, både på territorialt og centralt plan, i sidste kvartal af 2013. EASO støttede også italien via en teknisk 
rapport om Dublinrelaterede krav med hensyn til infrastruktur, personale og ressourcer i indenrigsministeriet 
samt en uddannelsesplan vedrørende Dublinet-systemet, Dublinprocedurer og bedste håndtering af sårbare til-
fælde. tre tematiske workshopper om forvaltningen og den praktiske gennemførelse af procedurer i forbindelse 
med Dublinforordningen blev tilrettelagt i november og december 2013.

En kortlægning med hensyn til modtagelsesforhold og behovet for at konsolidere kvalitetsstandarderne i mod-
tagelsessystemet fandt sted i oktober 2013. Endelig blev der som nævnt ovenfor i afsnit 3.6.3 tilrettelagt tre 
seminarer vedrørende faglig udvikling for italienske dommere, som beskæftiger sig med asylrelaterede sager, i 
malta i sidste kvartal af 2013. Seminaret berørte emner som f.eks. vurdering af dokumentation og troværdighed, 
interviewteknikker og oplysninger om oprindelseslande med særligt fokus på situationen i nigeria.

3.7.2. Flytning

EASO’s	aktiviteter	vedrørende	flytning	i	tal	i	2013

2 ekspertmøder vedrørende praktisk samarbejde om flytning
Deltagelse i det første årlige forum vedrørende flytning

på grundlag af den undersøgelse om flytningsaktiviteter fra malta, som EASO gennemførte i 2012, tilrettelagde 
EASO to ekspertmøder i juni og november 2013 med deltagelse af Europa-kommissionen, medlemsstater, unhCr 
og iOm. Drøftelserne havde fokus på de praktiske og lovgivningsmæssige aspekter af en fælles tilgang til flytning, 
udviklingen af støttemateriale med hensyn til, hvordan anvendelsen af Eu-midler til flytning kan overføres, og 
kortlægningen af bedste praksis for flytning i medlemsstaterne, herunder interne organisationssystemer og mod-
tagelses- og integrationsbetingelser. Specifikke EASO-værktøjer til flytning, f.eks. udvikling af en praktisk håndbog 
og en metodologi for flytning, blev foreslået.

EASO deltog i det første årlige forum vedrørende flytning, der var tilrettelagt af Europa-kommissionen, i septem-
ber 2013, hvor EASO skitserede en mulig fælles tilgang til flytning. formålet med mødet var at skabe mulighed for 
at bistå medlemsstaterne med at forstå deres behov for flytning i den nærmeste fremtid og hjælpe medlemssta-
terne med at udarbejde deres tilsagn.

3.7.3. Taskforcen vedrørende Middelhavet

EASO’s	aktiviteter	i	forbindelse	med	Taskforcen	vedrørende	Middelhavet	i	tal	i	2013

8 aktioner øremærket til EASO inden for Taskforcen vedrørende Middelhavet
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tragedien den 3. oktober 2013 ud for lampedusas kyst, hvor en båd med flere hundrede migranter sank, og over 
300 personer døde, førte til krav om en Eu-reaktion for at øge solidariteten og den gensidige støtte med henblik 
på at forhindre dødsfald blandt migranter i middelhavet. Den såkaldte taskforce vedrørende middelhavet blev 
oprettet umiddelbart efter begivenheden for at se nærmere på konkrete foranstaltninger, der kunne træffes 
med hensyn til dette problem. taskforcen vedrørende middelhavet samlede eksperter fra alle medlemsstater, 
Europa-kommissionen, tjenesten for Eu’s Optræden udadtil, EASO, frontex, Europol, frA og Det Europæiske 
Agentur for Søfartssikkerhed (EmSA). på grundlag af drøftelserne vedtog Europa-kommissionen en meddelelse 
(COm(2013) 869 final) den 4. december 2013.

EASO var fuldt ud involveret i processen gennem sin deltagelse i rådets og kommissionens møder. taskforcen 
vedrørende middelhavet nåede frem til forskellige indsatsområder, herunder otte aktioner, der var øremærket 
til EASO, hovedsagelig inden for fem områder: forbedring af grænseovervågningen for at bidrage til at redde 
liv, bistand og solidaritet med hensyn til finansiel støtte til medlemsstater, der oplever et stort migrationspres, 
styrkelse af bekæmpelsen af menneskehandel, menneskesmugling og organiseret kriminalitet, forbedring af den 
regionale beskyttelse og genbosættelse og muligheder for at komme lovligt til Europa samt tiltag i samarbejde 
med tredjelande.

EASO bidrog til handlingsplanen, som blev koordineret af Europa-kommissionen, ved at foreslå en række for-
anstaltninger, d skal gennemføres af EASO. Disse foranstaltninger omfatter bl.a. initiativer, der gennemføres af 
EASO i overensstemmelse med dets strategi for eksterne aktioner. EASO medtog derfor foranstaltninger inden for 
rammerne af mobilitetspartnerskaberne med marokko og tunesien og dialogen mellem Eu og Jordan om migra-
tion, mobilitet og sikkerhed, navnlig inden for rammerne af EASO’s og frontex’ Enpi-projekt (se afsnit 3.10.2). 
EASO viste sig parat til at yde støtte til libyen inden for rammerne af et fremtidigt dialog-/mobilitetspartnerskab. 
i overensstemmelse med EASO’s strategi for eksterne aktioner kunne EASO gennemføre uddannelse og andre 
kapacitetsopbygningsforanstaltninger som led i regionale beskyttelsesprogrammer i Jordan, libyen og tunesien 
og vil undersøge, om det er muligt at indføre en pilotordning vedrørende støtte til behandling, og samtidig for-
bedre tilvejebringelsen af data for at muliggøre en bedre beredskabsplanlægning.

Et af hovedformålene med taskforcen vedrørende middelhavet er at udvikle foranstaltninger med henblik på 
at forhindre eller bekæmpe, at menneskesmuglere eller menneskehandlere, som fremmer migranters ulovlige 
passage af Eu’s ydre grænser, anvender farlige metoder.

3.8. EASO’s	støtte	i	nødsituationer

EASO’s	støtte	i	nødsituationer	i	tal	i	2013

2 driftsplaner (Bulgarien og Grækenland) under gennemførelse
49 eksperter indsat i 25 asylstøttehold i Bulgarien og Grækenland
Et projekt mellem EASO og UNHCR til Grækenland om behandling af verserende sager
2 fælles uddannelsesinitiativer mellem EASO og Frontex om identifikation og fastlæggelse af nationalitet for 
Grækenland
8 workshopper om praktisk samarbejde (om oplysninger om oprindelseslande, statistikker og dataindsamling 
og beslutningsprocessen på asylområdet) for Grækenland
3 møder med asylindsatspuljens nationale kontaktpunkter
En nødsituationsøvelse sammen med Frontex ved den ungarsk-rumænske grænse

i 2013 videreudviklede EASO sine aktiviteter til støtte for medlemsstater, hvis asyl- og modtagelsessystem var 
under særligt pres, navnlig ved at yde støtte til Bulgarien og Grækenland og ved at udvikle EASO’s kapacitet til at 
reagere hurtigt og effektivt på nødsituationer.

3.8.1. Driftsplan	for	Grækenland

i 2013 fortsatte EASO sine nødaktiviteter i Grækenland i overensstemmelse med bestemmelserne i driftsplanen, 
der blev undertegnet i april 2011. Efter afslutningen af den første fase af driftsplanen i slutningen af marts 2013 
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blev der aftalt en anden fase med henblik på at forlænge EASO’s støtteforanstaltninger indtil den 31. december 
2014.

Driftsplanens første fase havde fokus på at håndtere efterslæbet, etablere en bæredygtig og effektiv asyl- og mod-
tagelsesstruktur og sikre kvaliteten i asyl- og modtagelsesprocessen. Denne fase blev suppleret af tilskudsaftalen 
mellem EASO og unhCr (november 2012-marts 2013), som sigtede mod at støtte Grækenland ved behandlingen 
af verserende sager, herunder ved at identificere inaktive sager og vedtage afgørelser om »afbrydelse« for de 
appelsager, der blev anset for at være inaktive. med støtte fra projektet blev over 90 politielever uddannet og 
materiel støtte ydet.

Efter en anmodning i begyndelsen af 2013 fra Grækenland undertegnede EASO på grundlag af resultaterne af den 
første fase og inden for rammerne af den græske reviderede nationale handlingsplan om migration og asyl den 
7. marts 2013 driftplanens anden fase (april 2013-december 2014). Den anden fase omfatter 15 støtteforanstalt-
ninger, navnlig inden for uddannelse, fremme af bæredygtige og effektive asyl- og modtagelsesprocedurer samt 
EU-midler.

fra juni 2013 blev de nye græske tjenester inden for asyl (asyltjenesten, den første modtagelsestjeneste og appe-
linstansen) fuldt operationelle. Etableringen af nye institutioner krævede uddannelse af nye sagsbehandlere og 
opbygning af administrativ kapacitet (f.eks. vedrørende kvalitet, oplysninger om oprindelseslande, statistikker 
osv.). EASO, som havde støttet denne proces siden idriftsættelsen i 2011, gjorde en særlig indsats for at uddanne 
personalet i de nye tjenester på grundlag af EASO’s uddannelsesprogram.

i 2013 blev der rettet særlig opmærksomhed mod at øge kapaciteten til at behandle og gennemføre individuelle 
samtaler i aktive appelsager. EASO støttede nedsættelsen inden april 2013 af ti yderligere appeludvalg og særlige 
udvalg, som supplerede de ti eksisterende udvalg.

foruden uddannelse blev der tilrettelagt to møder vedrørende praktisk samarbejde i september og november 
2013 for at bistå Grækenland ved oprettelsen af en COi-database og inden for indsamling og analyse af statistiske 
data. Endvidere tilrettelagde EASO tre workshopper for medlemmerne af de nye udvalg i forbindelse med efter-
slæbet vedrørende fastlæggelsesproceduren, beslutningstagningen og anvendelsen af oplysninger om oprin-
delseslande i første og anden instans. to yderligere skræddersyede workshopper var målrettet appelinstansens 
sagkyndige rapportører, mens en avanceret workshop var målrettet medlemmerne af appeludvalgene.

En strategisk plan til udvikling af en pilotordning vedrørende vurdering af optagelse og transskription af samtaler 
blev stillet til rådighed for asyltjenesten og appelinstansen.

EASO ydede også støtte med hensyn til Eu-finansiering for at øge absorptionskapaciteten og optimeringen af 
Eu-midler, navnlig Den Europæiske flygtningefond. Endvidere stillede EASO sin ekspertise til rådighed ved forbe-
redelsen af den nye Asyl-, migrations- og integrationsfond (Amif) i lyset af den nye flerårige finansielle ramme.

i overensstemmelse med samarbejdsaftalen mellem EASO og frontex afholdt begge agenturer i april og novem-
ber 2013 de første fælles pilotuddannelseskurser om fastlæggelse af nationalitet. Disse fælles uddannelseskurser 
bidrog til at styrke adgangen til asylproceduren for alle migranter, der opholder sig i Grækenland (herunder i 
grænseområderne).

Samlet set blev der med alle disse aktiviteter indsat i alt 34 eksperter i 18 asylstøttehold inden for rammerne af 
driftsplanen for Grækenland i 2013.

3.8.2. Driftsplan	for	Bulgarien

Som følge af en stor stigning i tilstrømningen af asylansøgere, navnlig i antallet af asylansøgere fra Syrien, anmo-
dede Bulgarien om støtte fra EASO den 14. oktober 2013. EASO-driftsplanen for Bulgarien blev undertegnet den 
17. oktober 2013 og sigtede mod at yde teknisk og operationel bistand til Bulgarien indtil udgangen af september 
2014. planen sigter mod at hjælpe Bulgarien med at klare stigningen i tilstrømningen og samtidig forbedre og 
styrke det bulgarske asyl- og modtagelsessystem i forbindelse med gennemførelsen af instrumenterne som led i 
det fælles europæiske asylsystem.
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EASO’s foranstaltninger til at støtte Bulgarien er opdelt i tre kategorier, nemlig operationel støtte, institutionel 
støtte og horisontal støtte. fælles asylstøttehold og eksperthold bestående af EASO’s eksperter, eksperter fra 
medlemsstater og bulgarske embedsmænd blev oprettet i 2013, og flere vil blive oprettet i løbet af 2014. Deres 
støtte omfatter: forhåndsidentifikation og forhåndsregistrering af blandede migrationsstrømme, forhåndsregi-
strering af asylansøgere og henvisning af uledsagede mindreårige og sårbare personer til den behørige asylproce-
dure samt støtte til beslutningsprocessen på asylområdet. i henhold til driftsplanen udbyder EASO også 
uddannelse for bulgarske embedsmænd og kapacitetsopbygning vedrørende oplysninger om oprindelseslande, 
tilrettelægger tematiske workshopper og yder teknisk rådgivning. Dette omfatter udvikling af en strategi med 
henblik på at øge modtagelsesfaciliteternes kapacitet og udnytte den eksisterende modtagelseskapacitet bedre. 
Endvidere tilbydes der ekspertise vedrørende absorbering af den finansielle støtte i nødsituationer til Bulgarien 
fra Eu-midler. Det indledende møde med henblik på gennemførelsen af EASO-driftsplanen for Bulgarien fandt 
sted den 5. november 2013 i Sofia.

i 2013 havde de umiddelbare støtteaktiviteter fokus på at kortlægge asyl-
processen og foreslå trinvise løsninger i relation til de bulgarske registre-
rings-, asyl- og modtagelsesprocedurer og yde støtte i forbindelse med 
forhåndsregistreringen af asylansøgere i forskellige modtagelsescentre. i 
denne henseende blev der udviklet en håndbog om registreringsprocessen.

Samlet set blev der med alle disse aktiviteter indsat i alt 15 eksperter i syv 
asylstøttehold inden for rammerne af driftsplanen for Bulgarien i 2013.

3.8.3. Forberedelse	til	støtte	i	nødsituationer

i 2013 videreudviklede EASO sin kapacitet til at reagere rettidigt på nødsituationer og på anmodninger om støtte.

for det første afholdt EASO tre møder med asylindsatspuljens nationale kontaktpunkter for at drøfte dens profiler 
og den mest effektive måde at reagere på anmodninger om operationel støtte på og indsætte medlemsstaternes 
eksperter effektivt for at bidrage til EASO’s operationelle støtte.

for det andet udviklede EASO i 2013 tre håndbøger til internt brug i EASO vedrørende administrative processer 
til operationel indsættelse og til godtgørelse af eksperter indsat i asylstøtteholdene.

Endelig gennemførte EASO en nødsituationsøvelse i sommeren 2013 i forbindelse med en frontexoperation 
(rEX2013) i ungarns og rumæniens grænseområder med Serbien. Denne fælles operation afprøvede EASO’s 
kapacitet og procedurer med hensyn til at indsætte asylstøttehold i situationer med særligt pres i visse med-
lemsstater, Eu-solidaritet på asylområdet og praktisk samarbejde mellem EASO, frontex og Eu-medlemsstaterne. 
nødsituationsøvelsen skulle simulere en situation med særligt pres på ungarsk og rumænsk område, mere præ-
cist i den region, der støder op til ungarns og rumæniens grænseområder med Serbien, hvor der var forventet 
en betydelig tilstrømning af migranter og personer, der potentielt kunne opnå international beskyttelse. EASO 
indsatte asylstøttehold bestående af eksperter inden for registrering og screening med henblik på at identificere 
behov for international beskyttelse i blandede migrationsstrømme og eksperter i forbindelse med ansøgere med 
særlige behov.

3.9. EASO’s	støtte	til	information	og	analyse

EASO’s	støtte	til	information	og	analyse	i	tal	i	2013

Anden fase af systemet til tidlig varsling og beredskab indledt
Oversigt over statistisk praksis i Europa
En årsrapport for 2012 om asylsituationen i EU
3 kvartalsvise asylrapporter
12 månedlige asylrapporter (EU restricted)

undertegnelse af driftsplanen med 
Bulgarien, Bukarest, den 17. okto-
ber 2013.
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3.9.1. System	til	tidlig	varsling	og	beredskab

i 2013 videreudviklede EASO sit system til tidlig varsling og beredskab i tæt samarbejde med Europa-kommis-
sionen (Generaldirektoratet for indre Anliggender og Eurostat), frontex, unhCr og andre partnere og sikrede 
dets drift i synergi med den eksisterende asylrelaterede dataindsamling. i februar fastlagde EASO tre vigtige trin 
i processen i forbindelse med systemet til tidlig varsling og beredskab: kortlægning af, hvordan medlemsstater-
nes asylsystemer fungerer, og hvordan statistiske oplysninger om asyl indberettes til Eurostat, fastlæggelse af de 
vigtigste og mest effektive indikatorer, der kunne give et omfattende overblik (fra adgang til procedure til tilba-
gesendelse og integration) over den praktiske funktion af det fælles europæiske asylsystem inden for hensigts-
mæssige frister, samt nedsættelse af en gruppe med ansvar for tilvejebringelse af statistikker (GpS), som består 
af repræsentanter udnævnt af medlemsstaterne med henblik på at være deres kvikskranker, der er ansvarlige for 
kvaliteten og rettidigheden af asylstatistikker.

i april 2013 tilrettelagde EASO det første møde i GpS, hvor et forslag til et samlet sæt af 22 indikatorer blev drøftet. 
indikatorerne havde til formål at tilvejebringe oplysninger om den praktiske funktion af alle de centrale aspekter 
ved det fælles europæiske asylsystem. EASO udarbejdede et spørgeskema i sommeren 2013 i tæt samarbejde 
med andre europæiske organer, der beskæftiger sig med asyloplysninger (dvs. Generaldirektoratet for indre 
Anliggender, Eurostat og frontex) for at sikre en fælles Eu-tilgang. i denne henseende blev landene anmodet om 
at tilvejebringe oplysninger fra de forskellige organisatoriske aktører på samme måde. på grundlag af spørgeske-
maet udarbejdede EASO en rapport med titlen EPS — Overview of statistical practice in Europe. i denne rapport, 
som gav det første omfattende overblik over den nuværende praksis med hensyn til indsamling af statistiske 
oplysninger om asyl på tværs af Eu-medlemsstaterne og de associerede lande, konkluderedes det, at der var 
væsentlige forskelle i dataindsamling og -indberetning i Eu. Disse forskelle skyldtes både forskellige fortolkninger 
af Eu’s asylregler og forordningen om migrationsstatistikker samt de organisatoriske karakteristika ved de natio-
nale asylsystemer og rapporteringspraksisser. nye retningslinjer fra Eurostat blev offentliggjort i december 2013.

på grundlag af en trinvis tilgang lancerede EASO i november 
2013 den anden fase af systemet til tidlig varsling og bered-
skab, dvs. det næste trin i indførelsen af EASO’s statistiske 
analysearbejde, på grundlag af de nuværende dataindsam-
lingsaktiviteter til EASO’s analytiske produkter (månedlige og 
kvartalsvise rapporter). Den anden fase har fokus på første 
instans og fastsætter indsamling af oplysninger på grundlag 
af fire indikatorer (ansøgninger, tilbagetrækninger, afgørel-
ser og verserende sager). En vejledning i fortolkningen af 
definitionerne af indikatorerne blev udarbejdet og sendt til 
medlemsstaterne, og der blev afholdt et uddannelseskursus 
og diskussionsmøde med medlemmer af GpS for at fremme 
en fælles forståelse. Den månedlige dataindsamling blev 
påbegyndt den 1. april 2014.

foruden årsrapporten for 2012 om asylsituationen i Eu, der 
er beskrevet nærmere i næste afsnit, begyndte EASO i 2013 
at udarbejde sine kvartalsvise og månedlige asylrapporter, 
som gjorde det muligt regelmæssigt at udarbejde en ten-
densanalyse af ansøgninger om international beskyttelse, 
de vigtigste oprindelseslande, ansøgernes profil og de lande, 
hvor ansøgningerne blev indgivet, samt at få fokuserede 
analyser vedrørende sager, der kræver særlig opmærksom-
hed, f.eks. Eritrea, rusland, Syrien eller det vestlige Balkan. 
i 2013 udarbejdede EASO tre rapporter (5) og 12 månedlige 
rapporter (Eu restricted) om asyl. Avanceret statistik- og 
kortlægningssoftware blev indkøbt og personale uddannet i anvendelsen heraf for at forbedre analysekapacitet 
og datavisualisering.

(5) De kvartalsvise rapporter om asyl findes online på: http://easo.europa.eu/asylum-trends-analysis/quarterly-report/

http://easo.europa.eu/asylum-trends-analysis/quarterly-report/
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3.9.2. Årsrapport	om	asylsituationen	i	EU

i juni 2013 udarbejdede EASO sin anden årsrapport om asylsituationen i Eu for 2012 (6).

Annual Report on the Situation of Asylum in the European Union 2012 gav et omfattende overblik over asylsitua-
tionen i Eu ved at undersøge strømme af ansøgere om international beskyttelse til Eu, analysere oplysninger om 
ansøgninger og afgørelser og fokusere på nogle af de vigtigste oprindelseslande for ansøgere om international 
beskyttelse i 2012.

EASO’s årsrapport fungerede også som et nyttigt værktøj for beslutningstagere på nationalt plan og Eu-plan ved 
at bidrage til at identificere områder, hvor der mest er behov for forbedringer (og derfor, hvor EASO og andre 
centrale aktører bør koncentrere deres fremtidige indsats), i overensstemmelse med det erklærede mål om at 
forbedre kvaliteten, konsekvensen og effektiviteten af det fælles europæiske asylsystem.

med hensyn til sin metode vedtog EASO i februar 2013 en ny tilgang på grundlag af de indhøstede erfaringer fra 
EASO’s første årsrapport om asylsituationen i Eu i 2011. Den nye metode omfattede en principerklæring og en 
standardiseret indholdsfortegnelse samt trinnene i indsamlingen og behandlingen af oplysninger fra medlems-
stater, Europa-kommissionen og civilsamfundet, tidsplanen og høringsproceduren.

3.9.3. EASO’s	støtte	til	tredjelande

EASO’s	støtte	til	tredjelande	i	tal	i	2013

3 lande (Jordan, Marokko og Tunesien) omfattet af et EASO-projekt som led i det europæiske naboskabs- og 
partnerskabsinstrument
EASO’s strategi for eksterne aktioner vedtaget
2 møder vedrørende praktisk samarbejde (den eksterne dimension af det fælles europæiske asylsystem og 
genbosættelse)
Deltagelse i 3 møder som led i EU’s mobilitetspartnerskaber med Marokko og Tunesien og dialogen mellem EU 
og Jordan om migration, mobilitet og sikkerhed
Deltagelse i Pragprocessen
Ekspertbidrag til 2 TAIEX-workshopper for asyldommere

Den interne og den eksterne dimension på migrations- og asylområdet er tæt forbundne. migration og asyl kan 
ikke håndteres effektivt uden at tage hensyn til samarbejdet med tredjelande.

i november 2013 vedtog EASO sin strategi for eksterne aktioner (7) og anerkendte den vigtige rolle, som støtte-
kontoret forventes at spille i forbindelse med den eksterne dimension af det fælles europæiske asylsystem. i sine 
to første driftsår valgte EASO imidlertid at have fokus på at støtte gennemførelsen af det fælles europæiske asyl-
system inden for Eu via udviklingen af værktøjer til praktisk samarbejde. Strategien for den eksterne dimension 
definerede den tilgang og den generelle ramme, inden for hvilken EASO vil udvikle sit arbejde i forbindelse med 
den eksterne dimension af det fælles europæiske asylsystem. Endvidere blev EASO’s rolle inden for den eksterne 
dimension af det fælles europæiske asylsystem, de tilgrundliggende principper, metoden til gennemførelsen og 
de geografiske prioriteter samt former, som EASO’s eksterne aktioner kunne antage, beskrevet nærmere. EASO’s 
overordnede mål med dets eksterne aktioner kunne defineres som værende at styrke asyl- og modtagelseskapaci-
teten i tredjelande for bedre at beskytte asylansøgere, fremme medlemsstaternes genbosættelse af flygtninge fra 
tredjelande til Eu og samarbejde med tredjelande om spørgsmål i forbindelse med EASO’s opgaver og aktiviteter. 
EASO’s eksterne aktioner er i overensstemmelse med Eu’s samlede politik og prioriteter i forhold til tredjelande, 
navnlig med den samlede strategi for migration og mobilitet (SSmm), den europæiske naboskabspolitik (Enp) og 
Eu’s udvidelsesstrategi, og skal gennemføres inden for rammerne af EASO-forordningen. EASO’s eksterne akti-
oner kan antage én eller flere af følgende former: støtte gennemførelsen af regionale beskyttelsesprogrammer 
og andre foranstaltninger, der er relevante for varige løsninger i tredjelande, udbyde EASO-uddannelse til kom-
petente myndigheder i tredjelande, spille en koordinerende rolle ved i samarbejde med Europa-kommissionen 
og relevante partnere at udvikle foranstaltninger vedrørende praktisk samarbejde om genbosættelsesaktiviteter, 

(6) rapporten findes online på: http://easo.europa.eu/asylum-documentation/easo-publication-and-documentation/
(7) Strategien findes online på: http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-External-Action-Strategy.pdf

http://easo.europa.eu/asylum-documentation/easo-publication-and-documentation/
http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-External-Action-Strategy.pdf
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der gennemføres af medlemsstater, støtte kapacitetsopbygning i tredjelandes asyl- og modtagelsessystemer og 
yde politikrelateret input og rådgivning til medlemsstater, Europa-kommissionen og tjenesten for Eu’s Optræden 
udadtil om asylsituationen og behovene i tredjelande.

i overensstemmelse med denne strategi for eksterne aktioner udviklede EASO aktiviteter inden for genbosæt-
telse og kapacitetsopbygning i tredjelande.

3.9.4. Genbosættelse

på grundlag af det første seminar om Eu’s genbosættelsespolitik, der blev afholdt i 2012, tilrettelagde EASO et 
møde vedrørende praktisk samarbejde om genbosættelse i november 2013. mødet gav mulighed for at drøfte 
tilsagnsplaner for fremtidige Eu-midler under Asyl-, migrations- og integrationsfonden samt mulige fælles udvæl-
gelsesmissioner. EASO foreslog etablering af et netværk for specialister i genbosættelse med repræsentanter 
for Eu-medlemsstater og associerede lande, Europa-kommissionen, unhCr, iOm og vigtige organisationer fra 
civilsamfundet, der arbejder inden for dette område.

EASO var desuden aktivt involveret i de årlige trepartshøringer om genbosættelse (AtCr) tilrettelagt af unhCr, 
som fandt sted i juli 2013. De vigtigste emner, der blev drøftet, var en samlet oversigt og prioriteter med hensyn 
til genbosættelse og genbosættelsesmål for 2014 samt flerårige tilsagn.

3.9.5. Ekstern dimension og kapacitetsopbygning i tredjelande

EASO videreudviklede sine aktiviteter i forbindelse med den eksterne dimension ved at koordinere udvekslingen 
af oplysninger og foranstaltninger vedrørende spørgsmål i forbindelse med den eksterne dimension af det fælles 
europæiske asylsystem. EASO fremmede samarbejde med tredjelandes kompetente myndigheder om tekniske 
spørgsmål efter aftale med Europa-kommissionen og inden for rammerne af SSmm.

i oktober 2013 tilrettelagde EASO en workshop vedrørende praktisk samarbejde om EASO’s rolle i forbindelse 
med den eksterne dimension af det fælles europæiske asylsystem.

med hensyn til kapacitetsopbygning i tredjelande deltog EASO i dialogen mellem Eu og Jordan om migration, 
mobilitet og sikkerhed i februar 2013 samt i et møde som led i mobilitetspartnerskabet mellem Eu og marokko 
i september 2013. Desuden fandt der et møde sted som led i mobilitetspartnerskabet mellem Eu og tunesien i 
november 2013.

i december 2013 undertegnede EASO også en tilskudsaftale med Europa-kommissionen (Generaldirektoratet for 
udvikling og Samarbejde — EuropeAid) inden for rammerne af det europæiske naboskabs- og partnerskabsin-
strument (Enpi) om et fælles projekt med frontex med henblik på at yde støtte til kapacitetsopbygning til rele-
vante myndigheder i Jordan, marokko og tunesien. i overensstemmelse med samarbejdsaftalen mellem EASO og 
frontex og på grundlag af en samlet strategi vedrørende migration, asyl og grænseforvaltning besluttede frontex 
at deltage i gennemførelsen af projektet. projektet med titlen »promoting the participation of Jordan in the work 
of EASO as well as the participation of tunisia and morocco in the work of EASO and frontex« blev godkendt til 
en gennemførelsesperiode på 18 måneder med et øremærket budget på ca. 1 mio. Eur.

Endelig har EASO siden 2012 også været involveret i projektet »Quality and training in the asylum processes«, 
der gennemføres som led i det målrettede initiativ under pragprocessen. i 2013 videreførte støttekontoret sine 
foranstaltninger med henblik på gennemførelsen af uddannelsesprogrammet under EASO’s uddannelsesforløb i 
nabolandene øst for Eu og tyrkiet.

Desuden besluttede EASO i 2013 at støtte unhCr’s projekt »Asylum systems quality initiative in eastern Europe 
and southern Caucasus« ved at udbyde uddannelse til lande i regionen på grundlag af EASO’s uddannelsespro-
gram, herunder dets tilladelse til at oversætte konkrete moduler til russisk.
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Som nævnt i afsnit 3.6.3 deltog EASO desuden i to workshopper i forbindelse med tAiEX-instrumentet inden for 
rammerne af Eu’s udvidelsespolitik. i april 2013 blev der afholdt en workshop om regionalt samarbejde mellem 
asyldommere i Skopje (Den tidligere Jugoslaviske republik makedonien), mens der blev tilrettelagt endnu en 
workshop i Sarajevo (Bosnien-hercegovina) i maj 2013 vedrørende bedste praksis inden for anvendelsen af oplys-
ninger om oprindelseslande i asylsager blandt aktører fra regionen.

4. EASO’s rammer og netværk

BESTYRELSES-
MEDLEMMER EUROPA-

KOMMISSIONEN

RÅDET
FOR DEN

EUROPÆISKE
UNION

EUROPA-
PARLAMENTET

EU-ORGANER

TJENESTEN
FOR EU’S

OPTRÆDEN
UDADTIL

INTERNATIONALE
ORGANISATIONER

CIVILSAMFUNDET

DEN
AKADEMISKE

VERDEN

UNHCR

RETSVÆSENET

OBSERVATØRER/
ASSOCIEREDE

LANDE

EASO



ÅrSrAppOrt  fOr 2013 Om  DEt EurOpæiSkE ASylStøttEkOntOrS virkSOmhED — 27

4.1. Bestyrelsen

EASO’s bestyrelse i tal i 2013

31 medlemmer og observatører
4 bestyrelsesmøder
4 programmeringsdokumenter vedtaget (flerårigt arbejdsprogram for 2014-2016, arbejdsprogram for 2014, 
flerårig plan for personalepolitikken for 2014-2016 og budget for 2014)
2 rapporter vedtaget (årsrapport for 2012 om asylsituationen i Eu og Årsrapporten for 2012 om Det 
Europæiske Asylstøttekontors virksomhed)
3 bestyrelsesbeslutninger vedtaget
Samarbejdsaftale mellem EASO og UNHCR vedtaget

Bestyrelsen er EASO’s styrende og planlæggende organ. i 2013 bestod den af 31 medlemmer og observatører (ét 
medlem fra hver medlemsstat undtagen Danmark, som inviteres til at deltage som observatør, to medlemmer fra 
Europa-kommissionen og ét medlem uden stemmeret fra unhCr). i 2013 valgte bestyrelsen en ny formand og 
næstformand. Desuden blev repræsentanter for de associerede lande (island, liechtenstein, norge og Schweiz) 
inviteret til at deltage i bestyrelsesmøderne som observatører. frontex blev også inviteret til at deltage i de rele-
vante spørgsmål i forbindelse med bestyrelsesmøderne, særlig hvad angår asylsituationen i Eu, systemet til tidlig 
varsling og beredskab og situationen i Grækenland.

i 2013 kunne bestyrelsen udføre de opgaver, den har fået overdraget, her-
under formelt vedtage nedenstående dokumenter og beslutninger:

• det flerårige arbejdsprogram for 2014-2016
• arbejdsprogrammet for 2014
• den flerårige plan for personalepolitikken for 2014-2016 (med forbehold 

for Europa-kommissionens udtalelse)
• EASO’s budget for 2014
• samarbejdsaftalen mellem EASO og unhCr
• bestyrelsens beslutning nr. 18 af 13. juni 2013 om vedtagelse af en udta-

lelse om EASO’s endelige årsregnskab for 2012
• bestyrelsens beslutning nr. 19 af 16. september 2013 om EASO’s regn-

skabsførers charter
• bestyrelsens beslutning nr. 20 af 27. december 2013 om EASO’s finansforordning.

Desuden udvekslede bestyrelsen løbende synspunkter om asylsituationen i Eu med særligt fokus på Syrien, mid-
delhavet, Den russiske føderation og det vestlige Balkan. Den udvekslede også synspunkter om den operatio-
nelle gennemførelse af den nye asylpakke og om det næste flerårige riA-program, når Stockholmprogrammet 
afsluttes i 2014. Bestyrelsen drøftede fremskridtene med at gennemføre EASO’s støtteforanstaltninger til Bulga-
rien, Grækenland, italien og Sverige. Der blev også sat fokus på uddannelse og faglig udvikling, herunder det nye 
uddannelsesforløb, kvalitetsprocesser og oplysninger om oprindelseslande samt udviklingen af den netværksba-
serede tilgang til oplysninger om oprindelseslande. med hensyn til systemet til tidlig varsling og beredskab vedtog 
bestyrelsen den anden fase af processen og modtog de månedlige og kvartalsvise rapporter om asyl. Bestyrelsen 
godkendte også EASO’s strategi for eksterne aktioner. med hensyn til interne revisionsaktiviteter vedtog besty-
relsen planen for Den interne revisionstjenestes aktiviteter i 2013 og godkendte den strategiske plan for intern 
revision for 2014-2016.

EASO’s tiende bestyrelsesmøde, 4. 
og 5. februar 2013
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4.2. Samarbejde med Europa-Parlamentet, Rådet for Den 
Europæiske Union og Europa-Kommissionen

EASO’s samarbejde med Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen i 
2013 i tal

Regelmæssige bilaterale møder med Kommissionen
En intern evaluering foretaget af Kommissionen
5 arrangementer sammen med Parlamentet
Deltagelse i 13 møder i Rådet

i sin egenskab af uafhængigt Eu-organ handler EASO i tråd med Eu’s politikker og institutionelle rammer. Støtte-
kontoret skal således aflægge rapport til parlamentet, rådet og kommissionen om sit arbejde og om anvendelsen 
af de tilgængelige ressourcer samt bidrage med evidensbaseret input til udviklingen af det fælles europæiske 
asylsystem. i 2013 forelagde EASO bl.a. sit årlige arbejdsprogram, sin årsrapport om asylsituationen i Eu og sit 
endelige årsregnskab for parlamentet, rådet og kommissionen.

med hensyn til Europa-kommissionen blev der tilrettelagt regelmæssige bilaterale møder mellem EASO og kom-
missionen på forskellige niveauer. Det strukturerede samarbejde med kommissionen fortsatte i dens egenskab af 
formelt medlem af EASO’s bestyrelse.

Som partnergeneraldirektorat var forbindelserne mellem EASO og Generaldirektoratet for indre Anliggender per-
manente. EASO arbejdede tæt sammen med Generaldirektoratet for indre Anliggender om administration og om 
politiske og operationelle anliggender. med hensyn til sidstnævnte blev der lagt særlig vægt på gennemførelsen 
af artikel 33-proceduren i den omarbejdede Dublinforordning, flytning inden for Eu, herunder EASO’s deltagelse 
i det årlige forum vedrørende flytning, taskforcen vedrørende middelhavet, uddannelse og kvalitetsprocesser, 
uledsagede mindreårige, oplysninger om oprindelseslande, operationel støtte til Bulgarien, Grækenland og ita-
lien samt den eksterne dimension af det fælles europæiske asylsystem. Endvidere deltog EASO som observatør i 
møderne i de forskellige kontaktudvalg vedrørende gennemførelsen og anvendelsen af de omarbejdede Eu-rets-
akter på asylområdet. Desuden koordinerede EASO sammen med Europa-kommissionen og Det Europæiske 
migrationsnetværk (Emn) processerne i forbindelse med udarbejdelsen af de respektive årlige rapporter om 
asyl. i 2013 deltog EASO i relevante møder i Emn.

Endelig foretog Europa-kommissionen en evaluering af EASO’s indvirkning på det praktiske samarbejde om asyl 
og på det fælles europæiske asylsystem i 2013 som led i aktiviteterne i dens meddelelse om styrket solidaritet i Eu 
på asylområdet. Den interne evaluering blev afsluttet i december 2013, og konklusionerne blev fremlagt i 2014.

i 2013 styrkede EASO også sit samarbejde med andre af kommissionens generaldirektorater og tjenestegrene, 
f.eks. Generaldirektoratet for udvikling og Samarbejde — EuropeAid med hensyn til Enpi-projektet, der er nævnt 
i afsnit 3.10.2, og Eurostat med hensyn til indsamlingen af oplysninger om asyl. Et løbende administrativt samar-
bejde om budgetmæssige og finansielle aspekter samt om menneskelige ressourcer blev fremmet i 2013 med 
henholdsvis Generaldirektoratet for Budget og Generaldirektoratet for menneskelige ressourcer og Sikkerhed. 
Desuden opretholdt EASO forbindelser med tjenesten for Eu’s Optræden udadtil i forbindelse med udviklingen 
af EASO’s strategi for eksterne aktioner og forberedelsen af gennemførelsen af Enpi-projektet med Jordan, 
marokko og tunesien.

vedrørende Europa-parlamentet deltog EASO i marts 2013 i en høring med 
titlen »A sensible discussion on immigration and migration in the Eu«. i juli 
holdt EASO et oplæg om flytning inden for Eu. Desuden fremlagde EASO 
i september 2013 årsrapporten for 2012 om asylsituationen i Eu og Års-
rapporten for 2012 om Det Europæiske Asylstøttekontors virksomhed for 
udvalget om Borgernes rettigheder og retlige og indre Anliggender (liBE). 
Endvidere tilrettelagde EASO et besøg for en delegation fra liBE-udvalget 
til sine lokaler i oktober 2013. Som led i aktiviteterne i forbindelse med 
netværket af riA-agenturer deltog EASO endelig også i drøftelser vedrø-
rende ordningen for uddannelse i retshåndhævelse tilrettelagt af Cepol og 
Europa-Parlamentet.

En delegation fra Europa-parla-
mentet besøger EASO, malta, 
29. og 30. oktober 2013.
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med hensyn til rådet for Den Europæiske union deltog EASO i 13 møder i rådet under det irske og det litauiske 
formandskab. EASO deltog bl.a. i møder i rådet (riA) og i Det Strategiske udvalg for indvandring, Grænser og Asyl 
(SCifA). EASO bidrog navnlig til drøftelserne om asylsituationen i Eu (med særligt fokus på Syrien og middelhavs-
området), Eu’s handlingsplan for migrationspres, fælles behandling af ansøgninger om international beskyttelse 
og aktionerne som led i taskforcen vedrørende middelhavet.

4.3. Samarbejde	med	UNHCR	og	andre	internationale	
organisationer

EASO’s	samarbejde	med	UNHCR	og	andre	internationale	og	mellemstatslige	organisationer	i	2013	i	tal

Samarbejdsaftale mellem EASO og UNHCR undertegnet
30+ bilaterale møder med UNHCR
Bilaterale møder med Europarådet og IOM
Brevveksling med IGC (Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees) formaliseret
Deltagelse i 2 møder i IGC og i 4 møder i GDISC (General Directors of Immigration Services Conference)

i 2013 opererede EASO i tæt samarbejde med unhCr og med relevante internationale og mellemstatslige orga-
nisationer såsom Europarådet, iOm, iGC og GDiSC.

på grundlag af det løbende samarbejde indgik EASO og unhCr en samar-
bejdsaftale, som blev undertegnet i december 2013. Samarbejdsaftalen sig-
ter mod at etablere en mere struktureret samarbejdsramme i forbindelse 
med relevante områder af fælles arbejde, der skaber synergier og fremmer 
sammenhæng mellem de forskellige foranstaltninger, som gennemføres af 
EASO og unhCr. De primære samarbejdsområder er bl.a. uddannelse og 
faglig udvikling, udveksling af bedste praksis og ekspertise inden for kvali-
tetsinitiativer og kønsaspekter, oplysninger om oprindelseslande, indsam-
ling og analyse af data og information, identificering af sårbare personer, 
særlig støtte og støtte i nødsituationer, aktiviteter i relation til den eksterne 
dimension og genbosættelse samt flytningsaktiviteter.

EASO arbejdede tæt sammen med unhCr på alle områder af sit mandat. 
i 2013 udbyggede EASO samarbejdet med unChr, som deltog i langt stør-
stedelen af EASO’s møder. Desuden deltog EASO i den årlige trepartshøring om genbosættelse (AtCr), der blev 
organiseret af unhCr i juli 2013.

Det strukturerede samarbejde blev videreført, navnlig med hensyn til unhCr’s deltagelse i EASO’s bestyrelse 
som medlem uden stemmeret samt i EASO’s rådgivende forum og i andre høringsaktiviteter. Endvidere styrkede 
unhCr det permanente EASO-forbindelseskontor med base i malta, herunder mht. formidling af relevante oplys-
ninger om spørgsmål af gensidig interesse.

Desuden koordinerede EASO og unhCr deres aktiviteter til støtte for det græske asylsystem, navnlig på grundlag 
af den bidragsaftale, der blev undertegnet mellem begge organisationer i november 2012, og for det bulgarske 
asylsystem.

De årlige møder mellem de øverste ledelser fandt sted i juli 2013, mens der i løbet af året blev afholdt mere end 
30 bilaterale møder på forskellige niveauer.

Der fandt udvekslinger af oplysninger sted mellem EASO og unhCr med særligt fokus på situationen i Syrien og 
middelhavsområdet.

Som nævnt i afsnit 3.10.2 i denne rapport besluttede EASO i 2013 at støtte unhCr’s projekt »Asylum systems 
quality initiative in eastern Europe and southern Caucasus« ved at udbyde uddannelse til lande i regionen på 
grundlag af EASO’s uddannelsesprogram, herunder dets tilladelse til at oversætte konkrete moduler til russisk. 

undertegnelse af samarbejdsaf-
talen mellem EASO og unhCr, 
Genève, 13. december 2013
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Desuden deltog EASO i det unhCr-styrede projekt »response to vulnerability in asylum«, som havde fokus på at 
identificere sårbare asylansøgere og imødekomme sårbare asylansøgeres behov for støtte og behov i forbindelse 
med sagsbehandlingen samt på uddannelse.

EASO udførte sine aktiviteter i tæt kontakt med andre relevante internati-
onale og mellemstatslige organisationer, der arbejder inden for områder 
med relation til EASO’s aktivitetsområde. Der blev afholdt bilaterale møder 
med iOm i april og med Europarådet i juni, herunder et møde med EChr. 
Desuden deltog EASO i fire møder i GDiSC, der havde fokus på asylsitua-
tionen i Eu, prognoser, systemer til tidlig varsling og behandling af endnu 
ikke behandlede sager. med hensyn til samarbejdet med iGC formaliserede 
EASO en brevveksling i januar 2013. Brevvekslingen dannede rammen for 
en styrkelse af samarbejdet inden for programmering og planlægning, tek-
nisk samarbejde og udveksling af oplysninger. Endvidere deltog EASO i to 
iGC-møder i 2013.

4.4. Samarbejde med de associerede lande

EASO’s samarbejde med de associerede lande i 2013 i tal

4 aftaler (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) paraferet

i februar 2013 blev den sidste forhandlingsrunde afholdt i forbindelse med aftalerne med de associerede lande 
(island, liechtenstein, norge og Schweiz). EASO deltog i hele processen som observatør. Der fandt fire forhand-
lingsrunder sted, og den sidste blev afholdt i februar 2013. teksten blev paraferet af de associerede lande i juni 
2013, og rådet besluttede at indgå aftalerne i 2014.

Samarbejdsaftalerne vil gøre det muligt for de associerede lande at deltage i EASO’s arbejde og have ret til at 
modtage støtteforanstaltninger fra EASO. Desuden kan statsborgere i de associerede lande ansættes på kontrakt 
af EASO.

4.5. Samarbejde med EU-agenturerne

EASO’s samarbejde med EU-agenturerne i tal i 2013

Samarbejdsaftale mellem EASO og FRA undertegnet
Deltagelse i 4 møder i netværket af RIA-agenturer
2 fælles uddannelsesinitiativer mellem EASO og Frontex om identifikation og fastlæggelse af nationalitet for 
Grækenland
En nødsituationsøvelse sammen med Frontex ved den rumænske og ungarske grænse

EASO indgik i et stærkt samarbejde med andre Eu-agenturer i 2013 både multilateralt og bilateralt, navnlig på 
riA-området.

Som medlem af den generelle koordinering af Eu-agenturer deltog EASO regelmæssigt i møderne for agentur- og 
administrationslederne samt i de nedsatte arbejdsgrupper, f.eks. effektivitetsnetværket eller interagency legal 
network (iAln).

inden for rammerne af netværket af riA-agenturer deltog EASO i tre møder i kontaktgruppen for riA-agenturerne 
og i mødet mellem lederne af riA-agenturer ledet af Cepol i 2013. Støttekontoret forberedte sig på at overtage 
formandskabet for netværket i 2014. netværket af riA-agenturer bestod i 2013 af Cepol, EASO, EiGE, Det Euro-
pæiske Overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug (EmCDDA), Det Europæiske Agentur for den Ope-
rationelle forvaltning af Store it-systemer inden for Området med frihed, Sikkerhed og retfærdighed (eu-liSA), 
frontex og frA. Europa-kommissionen, herunder Det Europæiske kontor for Bekæmpelse af Svig (OlAf) og 

Ambassadør Swing, iOm’s gene-
raldirektør, besøger EASO, malta, 
4. november 2013.
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tjenesten for Eu’s Optræden udadtil, deltog i netværket i 2013. De vigtigste emner, der blev drøftet i 2013, ved-
rørte uddannelseskoordinering, menneskelige ressourcers mobilitet og eksterne forbindelser.

på bilateralt niveau fortsatte EASO og frontex gennemførelsen af den samarbejdsaftale, som begge agenturer 
havde undertegnet i 2012. Der blev navnlig lagt vægt på koordineringen af det operationelle samarbejde i Græ-
kenland samt på koordineringen af uddannelsesaktiviteter, herunder fælles uddannelseskurser om fastlæggelse 
af nationalitet. udvekslingen af oplysninger og analyser af tendenser på migrations- og asylområdet blev styrket 
i løbet af 2013. Som nævnt i afsnit 3.8 gennemførte EASO en nødsituationsøvelse i sommeren 2013 i forbindelse 
med en frontexoperation (rEX2013) i ungarns og rumæniens grænseområder med Serbien. EASO deltog som 
medlem i de tre møder i frontex’ rådgivende forum i 2013, mens frontex deltog i EASO’s rådgivende forums ple-
narmøde. i forbindelse med den eksterne dimension blev EASO og frontex enige om at deltage i et Enpi-projekt 
i Jordan, marokko og tunesien. Endelig blev frontex inviteret til at deltage i visse af EASO’s bestyrelsesmøder.

med hensyn til samarbejdet med frA indgik begge agenturer en samarbejdsaftale (8) i juni 2013, som på grundlag 
af det eksisterende samarbejde omfattede områderne uddannelse, støtte til kvalitetstiltag, operationelt samar-
bejde, forskning, information og analyse samt horisontalt samarbejde. Derudover deltog frA i EASO’s aktiviteter, 
navnlig inden for uddannelse og værktøjer til kvalitetssikring, mens EASO stillede ekspertise til rådighed og deltog 
i lanceringen af Handbook on European law relating to asylum, borders and migration.

i 2013 byggede EASO og Europol videre på deres igangværende samarbejde, navnlig med hensyn til systemet til 
tidlig varsling og beredskab, mens Cepol og EASO videreudviklede deres samarbejde om udveksling af uddannel-
sesmetoder. i 2013 begyndte EASO og eu-liSA at undersøge mulighederne i forbindelse med deres bilaterale sam-
arbejde, navnlig med hensyn til Eurodac, inden for rammerne af de omarbejdede Eu-retsakter på asylområdet.

4.6. Det rådgivende forum og samarbejde med andre 
interessenter

EASO’s rådgivende forum og samarbejde med andre interessenter i 2013 i tal

4 kvartalsvise høringskalendere
24 høringsaktiviteter
4 møder (plenarmøde i det rådgivende forum og 3 møder i de rådgivende grupper)

ud over samarbejdet med Eu-institutioner, -organer og -agenturer og de internationale og mellemstatslige orga-
nisationer har EASO tætte forbindelser til andre relevante interessenter, f.eks. civilsamfundets organisationer, 
den akademiske verden og sammenslutninger af medlemmerne af domstole og retsinstanser. med hensyn til 
sidstnævnte beskrives i afsnit 3.6.3 i denne rapport de aktiviteter, der er gennemført i 2013 med hensyn til sam-
arbejde med domstole og retsinstanser om asyl.

Endvidere udgør det rådgivende forum en mekanisme for informationsud-
veksling og indsamling af viden mellem EASO og relevante interessenter. 
Baseret på de indhøstede erfaringer i 2011 og 2012 videreudviklede EASO 
det rådgivende forum i 2013. i overensstemmelse med den driftsplan for 
EASO’s rådgivende forum, der blev vedtaget i 2012, offentliggjorde EASO 
sin høringskalender kvartalsvis og tilrettelagde 24 høringsaktiviteter, her-
under vedrørende EASO’s arbejdsprogram for 2014, årsrapporten for 2012 
om asylsituationen i Eu og Årsrapporten for 2012 om Det Europæiske Asyl-
støttekontors virksomhed. i 2013 opfordrede EASO også medlemmer af det 
rådgivende forum til at fremlægge oplysninger om centrale aspekter af det 
fælles europæiske asylsystems funktion og offentliggjorde en åben indkal-
delse af input med opfordring til dem om at give oplysninger om deres akti-
viteter og projekter, der har særlig indvirkning på gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem på lokalt, 
regionalt, nationalt eller europæisk plan.

(8) Samarbejdsaftalen mellem EASO og frA findes online på: http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/20130606-EASO-frA-working-arrangement-finAl.pdf

tredje rådgivende forum, malta, 
27. og 28. november 2013

http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/20130606-EASO-FRA-working-arrangement-FINAL.pdf
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Der blev i 2013 rettet særlig opmærksomhed mod arbejdet vedrørende uledsagede mindreårige, hvor medlem-
mer af det rådgivende forum var inddraget i udarbejdelsen af en oversigt over situationen med hensyn til alder-
svurdering og opsporing af familier.

med hensyn til uddannelsesaktiviteter blev udvalgte medlemmer af det rådgivende forum, afhængigt af emnet, 
inviteret til at deltage i uddannelsesreferencegruppen. i 2013 blev civilsamfundets organisationer hørt i det mind-
ste i et enkelt tilfælde i forbindelse med udviklingen af visse EASO-uddannelsesmoduler om »det fælles euro-
pæiske asylsystem«, »ledere«, »kønsmæssige aspekter, kønsidentitet og seksuel orientering«, »direktivet om 
asylprocedurer«, »Dublinforordningen«, »interview af børn«, »interview af sårbare personer« og »international 
flygtningeret og menneskerettigheder«.

i 2013 iværksatte EASO endvidere en åben indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på at inddrage 
civilsamfundets organisationer i tre udvalgte centrale områder af EASO’s arbejde: uledsagede mindreårige (alder-
svurdering og opsporing af familier), EASO’s uddannelsesprogram (via referencegruppen) og EASO’s system til 
tidlig varsling og beredskab.

i 2013 udviklede EASO sin elektroniske rådgivningsplatform via EASO’s websted.

EASO videreførte i 2013 sit samarbejde med den akademiske verden, som var inddraget i EASO’s arbejde gennem 
forskellige fora, f.eks. via uddannelsesudviklingsaktiviteter og det rådgivende forum selv. EASO deltog i konfe-
rencer og forelæsninger, der var tilrettelagt af den akademiske verden med hensyn til asylområdet og det fælles 
europæiske asylsystem.

i november 2013 afholdt EASO det tredje plenarmøde i EASO’s rådgivende forum. En lang række emner blev drøf-
tet, herunder EASO’s system til tidlig varsling og beredskab, EASO’s arbejde i Grækenland, EASO’s kvalitetsproces-
ser, EASO’s casestudie om det vestlige Balkan, EASO’s rolle med hensyn til den eksterne dimension af det fælles 
europæiske asylsystem, fælles oplysninger om oprindelseslande med hensyn til produkter fremstillet af EASO og 
EASO’s rolle i nødsituationer. mødet sluttede med en paneldebat om gennemførelsen af det fælles europæiske 
asylsystem og perspektiver for programmet efter Stockholmprogrammet. for at få kendskab til EASO’s arbejde og 
dets personale besøgte medlemmer af det rådgivende forum også EASO’s hovedsæde og overværede en række 
oplæg fra EASO’s personale om de forskellige områder af EASO’s arbejde.

Den rådgivende gruppe, som blev oprettet for at støtte det rådgivende forum i forbindelse med oprettelsen og 
i de første faser, mødtes tre gange i 2013. i løbet af året bestod den af fem senioreksperter udnævnt af Euro-
pa-kommissionen, unhCr, Odysseusnetværket og iArlJ.

4.7. EASO’s	organisation

EASO’s	organisation	i	tal	i	2013

71 medarbejdere (15 nye ansættelsesprocedurer afsluttet)
12 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 10,5 mio. EUR i betalingsbevillinger
156 kontrakter og 9 flerårige rammekontrakter indgået
600 nye abonnenter på nyhedsbrevet, 14 pressemeddelelser, 9 udgaver af nyhedsbrevet, 15 interview med 
medlemmer af pressen og 4 pressekonferencer afholdt
EASO’s interne og eksterne evalueringer

i spidsen for EASO’S interne organisationsstruktur stod i 2013 dets administrerende direktør, der varetog sit hverv 
som EASO’s repræsentant i retlig henseende og bl.a. var ansvarlig for den administrative ledelse af EASO og for 
gennemførelsen af arbejdsprogrammet og de beslutninger, der træffes af bestyrelsen.

i 2013 blev den administrerende direktør bistået direkte af et direktionskontor og af fire kontorchefer for neden-
stående enheder/centre samt af regnskabsføreren:

• Enheden for almindelige anliggender og administration (GAAu)
• Centret for information, dokumentation og analyse (CiDA)
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• Centret for driftsstøtte (COS)
• Centret for uddannelse, kvalitet og ekspertise (CtQE).

i 2013 mødtes den administrerende direktør og de fire kontorchefer på et ugentligt ledelsesmøde for at overvåge 
fremskridtene i EASO’s aktiviteter og organisation og drøfte de kommende aktiviteter.

DEN ADMINISTRERENDE
DIREKTØR

Enheden
for Almindelige

Anliggender
og Administration

Afdelingen
for Almindelige

Anliggender

Administration-
safdelingen

Centret
for Information,
Dokumentation

og Analyse

Afdelingen
for Information

og Dokumentation

Afdelingen
for Oplysninger

om Oprindelseslande

Afdelingen
for Asylanalyse

Centret for Driftsstøtte

Afdelingen
for Særlig Støtte

og Støtte
i Nødsituationer

Afdelingen for den
Eksterne Dimension
og Genbosættelse

Centret for Uddannelse,
Kvalitet og Ekspertise

Afdelingen
for Uddannelse

Afdelingen for Kvalitet

Direktionskontoret
Revision,

Intern Revision
og Kontrol

med forbehold for de detaljerede oplysninger i del ii i denne årsrapport så situationen med hensyn til personale, 
budget og indkøb ud på følgende måde i 2013.

EASO havde 71 medarbejdere ved udgangen af 2013, herunder 31 administratorer, 13 assistenter, 15 kontrakt-
ansatte og 12 udstationerede nationale eksperter. tyve nationaliteter i Eu-medlemsstaterne var allerede repræ-
senteret i EASO ved udgangen af 2013. EASO afsluttede 15 ansættelsesprocedurer, mens flere udvælgelsesprøver 
i forbindelse med stillingsfortegnelsen for 2013 først blev afsluttet i begyndelsen af det efterfølgende år. køns-
fordelingen i EASO var 41 kvindelige medarbejdere (58 %) og 30 mandlige medarbejdere (42 %). Desuden blev 
EASO’s første personaleudvalg valgt i september 2013. i løbet af året vedtog EASO også sin fortegnelse over job-
beskrivelser og konsoliderede et introduktionsprogram for nyansatte.

med hensyn til budgettet og gennemførelsen heraf beløb EASO’s budget i 2013 sig indledningsvis til 12 mio. Eur 
i forpligtelsesbevillinger og 9 mio. Eur i betalingsbevillinger. på grundlag af en budgetændring blev betalingsbe-
villingerne forhøjet til 10,5 mio. Eur. i december 2013 vedtog EASO sin nye finansforordning.

med hensyn til indkøb konsoliderede EASO i 2013 yderligere planlægningen, overvågningen og rapporteringen 
med hensyn til processerne for indkøb og indgåelse af kontrakter. Støttekontoret gennemførte med succes ind-
købsplanen for 2013 og støttede iværksættelsen af ni åbne udbud og 43 udbud efter forhandling. Disse resulte-
rede i indgåelse af ni flerårige rammekontrakter og 156 kontrakter.
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med hensyn til presse og kommunikation opgraderede EASO sit websted for at gøre det mere interaktivt, gen-
nemsigtigt og brugervenligt. Endvidere opbyggede EASO også tætte forbindelser med strategiske medlemmer 
af relevante medieorganisationer. i 2013 udsendte EASO 14 pressemeddelelser og 9 udgaver af sit nyhedsbrev. 
EASO registrerede 600 nye abonnenter på nyhedsbrevet. Støttekontoret gennemførte 15 interview med med-
lemmer af pressen og afholdt 4 pressekonferencer. Daglige presseklip og daglig presseovervågning indgik i aktivi-
teterne. i 2013 vedtog EASO sin visuelle identitet. EASO forvaltede EASO’s informations-e-mailadresse effektivt, 
modtog over 500 e-mailanmodninger og styrkede sine interne kommunikationsaktiviteter. En liste over EASO’s 
publikationer findes i afsnit 5 i del ii i denne årsrapport.

inden for informations- og kommunikationsteknologi (ikt) videreudviklede EASO den ikt-infrastruktur, der var 
udviklet i 2012. ikt-infrastrukturen blev forbedret for at støtte operationelle aktiviteter, navnlig inden for syste-
met til tidlig varsling og beredskab og den fælles COi-portal. EASO’s fokus i 2013 har været at skabe grundlaget for 
gennemførelsen af en Active Directory- og e-mailinfrastruktur i et virtualiseret miljø. forvaltningen af systemer 
og tjenester er blevet forenklet, hvilket muliggør fleksibilitet i planlægningen og gennemførelsen af den fremti-
dige katastrofeberedskabsstrategi. EASO etablerede en klyngeinfrastruktur med stor tilgængelighed til hosting af 
sine databasestyringssystemer. En videokonferenceinfrastruktur blev installeret, og der blev udviklet terminal-
tjenester med henblik på fjernadgangen til EASO’s systemer. Der er indført en ikt-politik for acceptabel brug af 
ressourcer.

med hensyn til logistik lagde EASO navnlig vægt på at konsolidere etableringen og indretningen af sine nye lokaler 
efter afslutningen af flytningen i 2012. EASO videreudviklede endvidere sin fortegnelse over den faktiske behold-
ning af aktiver.

vedrørende dokumentstyring og databeskyttelse konsoliderede EASO i 2013 »registret over behandlinger« og 
udviklede en fortegnelse over behandlinger af personoplysninger. Der blev indgivet anmeldelser om forudgående 
kontrol til Den Europæiske tilsynsførende for Databeskyttelse (EDpS) vedrørende forvaltning af orlov, indkøb 
og asylindsatspuljen. Der blev udarbejdet databeskyttelseserklæringer vedrørende forskellige af EASO’s aktivite-
ter. Den databeskyttelsesansvarliges charter blev også udarbejdet i 2013 samt en fortegnelse over politikker og 
procedurer.

på grundlag af anbefalingerne fra Den interne revisionstjeneste og revisionsretten gennemførte og videreudvik-
lede EASO sin interne kontrol i overensstemmelse med de interne kontrolstandarder, der blev vedtaget i novem-
ber 2012. henvisninger til aktiviteterne i denne henseende indgår i afsnit 1 i del ii i denne årsrapport.

4.7.1. EASO’s interne og eksterne evaluering

i 2013 foretog Europa-kommissionen en evaluering af EASO’s indvirkning på det praktiske samarbejde om asyl 
og på det fælles europæiske asylsystem som led i aktiviteterne i dens meddelelse om styrket solidaritet i Eu på 
asylområdet. Den interne evaluering blev afsluttet i december 2013, og konklusionerne blev vedtaget i 2014.

på den anden side blev mandatet for den første uafhængige evaluering af EASO vedtaget af bestyrelsen. Denne 
eksterne evaluering, der skal gennemføres i 2014, skal omfatte EASO’s indvirkning på det praktiske samarbejde 
på asylområdet og det fælles europæiske asylsystem generelt. Evalueringen skal inden for rammerne af EASO’s 
mandat tage behørigt hensyn til de fremskridt, der er gjort, herunder vurdere, om der kræves yderligere foran-
staltninger for at sikre effektiv fordeling af ansvar og solidaritet med medlemsstater, der er udsat for et særligt 
pres. Evalueringen skal især se nærmere på et eventuelt behov for at ændre EASO’s mandat, herunder de finan-
sielle følger af en eventuel ændring, og endvidere undersøge, om forvaltningsstrukturen er hensigtsmæssig for 
udførelsen af EASO’s opgaver.

EASO’s aktiviteter skal evalueres under hensyntagen til følgende specifikke målsætninger, som også er de vig-
tigste vurderingskriterier: merværdi for Eu, indvirkning, effektivitet og EASO’s arbejdspraksis. Den uafhængige 
evaluering vil omfatte perioden juni 2011-juni 2014 og vil blive gennemført af en ekstern kontrahent efter en 
udbudsprocedure.
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DEL II

1. De elementer, som en forvaltningserklæring 
bygger på

1.1. Element 1: ledelsens vurdering

for at sikre aktiviteternes lovlighed og regelmæssighed blev de interne kontrolstandarder for effektiv forvaltning 
vedtaget i 2012 og gennemført i 2013 ved vedtagelse af procedurer for alle finansielle processer. Alle faste med-
arbejdere ansat til at udføre de finansielle aktørers opgaver har modtaget den rette uddannelse i procedurerne 
og reglerne herfor.

mens forsvarlig økonomisk forvaltning fremmes som et ledende princip i gennemførelsen af budgettet, afhænger 
det opnåede niveau for økonomi og effektivitet i forbindelse med finansielle transaktioner af, at der er adgang til 
personale til udførelse af disse opgaver i organisationens opstartsfase fra opnåelsen af finansiel uafhængighed 
den 20. september 2012 og fremefter.

Støttekontoret videreudviklede sin finansielle forvaltningskultur via gennemførelsen af de interne kontrolstan-
darder og anbefalingerne fra revisionsenhederne. Det sørgede også for, og sørger fortsat for, relevant uddannelse 
af sit personale.

i marts 2013 foretog EASO en egenvurdering vedrørende status for gennemførelsen af de interne kontrolstandar-
der, som viste beslutsomhed med hensyn til at forstå og etablere et gyldigt internt kontrolmiljø.

1.2. Element 2: resultater af revisioner i 2013

1.2.1. Konklusioner og opfølgning på intern revision

Den interne revisionstjeneste besøgte EASO den 11.-19. april 2013 med henblik på en fuld risikovurdering og en 
begrænset gennemgang af de interne kontrolstandarder.

i forbindelse med den fulde risikovurdering i 2013 analyserede Den interne revisionstjeneste EASO’s væsentlige 
processer, både operationelle (vedrørende dets mission) og administrative (til støtte for de operationelle opga-
ver). på grundlag af denne risikovurdering udviklede Den interne revisionstjeneste en strategisk plan for intern 
revision for perioden 2014-2016, som afdækkede de områder, hvor EASO bør træffe målrettede foranstaltninger, 
samt følgende tre emner for fremtidige revisioner: gennemførelse af driftsplaner inden for rammerne af EASO’s 
støtte i nødsituationer, uddannelsesforvaltning, budgetgennemførelse og gennemførelse af indkøbsplanen.

med hensyn til den begrænsede gennemgang tilstræbte Den interne revisionstjeneste at give den administre-
rende direktør og bestyrelsen en uafhængig vurdering af, om udformningen af de interne kontrolstandarder er 
hensigtsmæssig, og om gennemførelsen heraf er effektiv. Gennemgangen omfattede 16 interne kontrolstandar-
der, som bestyrelsen havde vedtaget i november 2012, og som svarer til dem, Europa-kommissionen anvender i 
forbindelse med sine egne enheder og tjenestegrene.

på grundlag af resultaterne af den begrænsede gennemgang fremsatte Den interne revisionstjeneste 18 anbe-
falinger, hvoraf seks fik vurderingen »meget vigtig« og 12 vurderingen »vigtig«. Der blev ikke fremsat kritiske 
anbefalinger.
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Den interne revisionstjeneste bemærkede, at gennemgangen generelt viste, at EASO havde gjort en indsats for at 
gennemføre de interne kontrolstandarder, hvilket fremgik af eksempler på praksisser og procedurer, der allerede 
var indført, og planer om yderligere forbedring af kontrolmiljøet. Den interne revisionstjeneste anbefalede, at 
disse praksisser og procedurer blev formaliseret.

Desuden fremhævede Den interne revisionstjeneste som god praksis, at EASO i marts 2013 allerede havde 
foretaget en egenvurdering vedrørende status for gennemførelsen af de interne kontrolstandarder. Den interne 
revisionstjeneste understregede, at det viste EASO’s beslutsomhed med hensyn til at forstå og etablere et gyl-
digt internt kontrolmiljø. Den interne revisionstjeneste fandt, at denne indsats fortjente en positiv vurdering i 
betragtning af støttekontorets startfase og den omstændighed, at EASO først opnåede finansiel uafhængighed i 
september 2012.

Efter revisionen i april 2013 udarbejdede EASO følgende handlingsplan med foranstaltninger, der skal gennemfø-
res i 2013 og 2014.

PRIORITET HANDLINGSPLAN

vigtig vedtage opgavebeskrivelser for enhederne i overensstemmelse med EASO’s mission og 
orientere personalet herom

meget vigtig Sikre, at alle EASO’s medarbejdere deltager i et uddannelseskursus/informationsmøde om 
etik, og at det udbydes med jævne mellemrum

meget vigtig indføre en procedure for systematisk indberetning af uregelmæssigheder eller forseelser, 
herunder en »whistleblowing«-procedure

meget vigtig udstede retningslinjer/interne regler vedrørende forebyggelse af svig, korruption og andre 
ulovlige aktiviteter, der skader unionens interesser

vedtage gennemførelsesbestemmelser for bestyrelsesbeslutning vedrørende OlAf
meget vigtig udstede regler om håndtering af interessekonflikter for medlemmer af bestyrelsen
meget vigtig med hensyn til EASO-personale/nyansatte: indføre en formel anerkendelse af modtagelsen 

af og anerkendelse af de etiske rammer i EASO i forbindelse med det respektive 
uddannelseskursus

ønskelig indføre grundlæggende elementer af aktivitetsbaseret planlægning og budgetlægning for 
at støtte den årlige planlægningsproces og overvågningen af de menneskelige ressourcers 
faktiske resultater

vigtig Sørge for, at alle medlemmer af udvælgelseskomitéen underskriver erklæringer om, at der 
ikke foreligger interessekonflikter, og om tavshedspligt, inden udvælgelsesprocessen indledes

vigtig Dokumentere ansættelses- og udvælgelsesprocessen tilstrækkeligt, herunder skridt til 
ledelsens tilsyn og kontrol — dette gælder navnlig udvælgelseskomitéens arbejde og 
beslutninger, som skal dokumenteres tilstrækkeligt detaljeret

vigtig Opbevare dokumentation for forhåndsgodkendelse af stillingsopslaget samt alle dokumenter 
vedrørende ansættelsen i et enkelt centralt ansættelsesdossier

vigtig udarbejde og formalisere jobbeskrivelser og -målsætninger for alle medarbejdere 
Dokumenterne bør dateres og underskrives af den respektive ansatte

vigtig udarbejde og vedtage manglende gennemførelsesbestemmelser til 
tjenestemandsvedtægten, jf. artikel 110

meget vigtig fastsætte individuelle årlige (SmArt-) målsætninger i overensstemmelse med 
EASO’s målsætninger for alle medarbejdere, der danner grundlag for den årlige 
præstationsevaluering

meget vigtig vedtage interne regler om forfremmelse og omklassificering
meget vigtig vedtage en uddannelses- og personaleudviklingspolitik, herunder retningslinjer for 

gennemførelsen
meget vigtig fastlægge en årlig forvaltningsplan for gennemførelsen af arbejdsprogrammet
meget vigtig vedtage resultatindikatorer til støtte for den årlige planlægning samt overvågning 

og opfølgning af gennemførelsen af planen. indikatorerne bør så vidt muligt opfylde 
rACEr-kriterierne
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PRIORITET HANDLINGSPLAN

meget vigtig vedtage målsætninger for enhederne
meget vigtig formalisere interne rapporteringssystemer og hertil knyttede procedurer for at støtte 

overvågningen af de fremskridt, der er gjort med at gennemføre arbejdsprogrammet
meget vigtig Gennemføre en årlig risikovurdering og lade resultaterne indgå i den årlige 

planlægningscyklus
meget vigtig fastlægge handlingsplaner for risikostyring under hensyntagen til costbenefitaspekter og 

gennemgå dem regelmæssigt for at sikre, at de gennemførte foranstaltninger fortsat er 
relevante

meget vigtig Oprette et risikoregister, herunder identificerede risici, foranstaltninger og ansvarsområder
vigtig vedtage en procedure for regelmæssig/jævnlig gennemgang af ABAC-adgangsrettigheder i 

overensstemmelse med uddelegeringsafgørelser/nomineringer
vigtig udforme en politik vedrørende følsomme funktioner, herunder identificering af alle 

sådanne stillinger, som bør afspejles i jobbeskrivelserne. Støttekontoret bør også udvikle 
forebyggende kontroller (kommissionens vejledning vedrørende følsomme funktioner 
(SEC(2008) 77))

vigtig Gennemføre indkøbsplanlægning, som skal styrkes gennem en klar fordeling af roller og 
ansvarsområder (herunder udarbejdelse af teknisk specifikation — roller, ansvarsområder 
tidsplaner) og sikre specifikt tilsyn

meget vigtig Etablere en forholdsmæssig it-forvaltningsstruktur (f.eks. it-styringsudvalg eller 
it-forvaltningsudvalg), som skal føre tilsyn med og overvåge vigtige EASO-it-projekter

meget vigtig vedtage en it-strategi og politikker, der er tilstrækkelige til at støtte de it-baserede 
operationelle aktiviteter

meget vigtig Styrke it-ressourcer og teamkapacitet
meget vigtig vedtage en it-projektstyringsramme

vigtig kortlægge processer og procedurer med henblik på at sikre, at de er fuldstændige, 
opdaterede, og at der ikke er nogen huller/overlap

vigtig formelt støtte alle de procedurer, der er etableret
vigtig Anvende registret over undtagelser som et forudgående instrument (og undtagelsesvis 

som en efterfølgende registrering af fejl) for at begrunde, godkende og rapportere enhver 
afvigelse fra etablerede processer eller procedurer på alle aktivitetsområder

vigtig Afslutte databeskyttelsesprocedurerne (oversigt over processer) og afholde kurser for 
personalet på dette område

vigtig formalisere relevante it-politikker og -procedurer inden for sikkerhed, bortskaffelse, 
dataklassifikation og ejendomsret

meget vigtig vedtage rammer for driftskontinuitet, herunder en it-ramme, for at undgå afbrydelse af 
kerneaktiviteter

meget vigtig indføre ordninger, som vil gøre det muligt at opbevare it-sikkerhedskopier uden for EASO’s 
lokaler

vigtig udarbejde regler og retningslinjer, der dækker alle områder af dokumentstyring i 
overensstemmelse med de eksisterende regler (en klassificeringsordning for dokumenter og 
en plan for opbevaring heraf, behandling af følsomme oplysninger osv.)

vigtig vedtage en krisekommunikationsstrategi
vigtig Etablere klare kommunikationskanaler til formidling af oplysninger om svagheder i den 

interne kontrol
vigtig vedtage en procedure for behandling af intellektuelle ejendomsrettigheder (ophavsret)
vigtig vedtage en procedure for forvaltning af webstedsindhold (godkendelse, uploading og 

opdatering) og regelmæssig kontrol/gennemgang af websted
vigtig validere regnskabssystemet i overensstemmelse med artikel 43, stk. 1, litra e), i EASO’s 

finansforordning
vigtig formalisere og gennemføre EASO’s finansielle procedurer
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PRIORITET HANDLINGSPLAN

vigtig Sikre en klar tildeling af roller og ansvarsområder inden for budget-, finans- og 
kontraktområdet i overensstemmelse med organisationsstrukturen

vigtig udarbejde EASO’s arbejdsprogram med et kort sammendrag af planlagte foranstaltninger 
vedrørende intern kontrol, navnlig planer med henblik på at forbedre eksisterende kontroller

vigtig Sørge for i årsrapporten om EASO’s virksomhed at indarbejde en beskrivelse af, hvordan 
det interne kontrolsystem fungerer, og af de overvågningsværktøjer, som ledelsen råder 
over (f.eks. regelmæssige ledelsesrapporter såsom den administrative og operationelle 
statusrapport, møder om ledelsespolitik, centrale kontroller af budgetgennemførelsen (både 
forudgående og efterfølgende), risikostyring og resultater af revisioner (både revisionsretten 
og Den interne revisionstjeneste).

pr. 31. december 2013 var der ingen udestående kritiske anbefalinger. Alle anbefalingerne var gennemført eller 
under gennemførelse. Den interne revisionstjeneste anførte, at to meget vigtige anbefalinger (vedrørende 
bedømmelse af personale og personaleudvikling og den årlige forvaltningsplan) var forsinket med mindre end 
seks måneder i forhold til fristerne i EASO’s handlingsplan.

1.2.2. Konklusioner og opfølgning på ekstern revision

hvert år afgiver revisionsretten en erklæring om rigtigheden af støttekontorets årsopgørelse (årsregnskab) og en 
erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for dette regnskab.

i 2013 besøgte revisionsretten EASO den 20.-24. maj for at foretage den årlige revision for regnskabsåret 2012.

De vigtigste bemærkninger, der blev fremsat efter denne revision, er beskrevet nedenfor sammen med EASO’s 
opfølgning.

BEMÆRKNINGER STATUS

Støttekontorets regnskabssystem er endnu ikke blevet 
valideret af regnskabsføreren.

Der blev udarbejdet en rapport om valideringen af 
EASO’s regnskabssystem i maj 2013. Den endelige 
rapport blev underskrevet den 29. maj 2013 (baseret 
på de første måneder efter EASO’s finansielle 
uafhængighed).

Budgetbehovene for 2012 var stærkt overvurderede: 
Der var kun indgået forpligtelser for 4,8 mio. Eur 
af de 7 mio. Eur, der var blevet overført, efter at 
støttekontoret havde opnået finansiel autonomi.
Der blev fremført 3,2 mio. Eur i forpligtede 
bevillinger, svarende til 65,13 % af de samlede 
forpligtede bevillinger for den periode, hvor 
støttekontoret har haft finansiel uafhængighed. […] 
De fleste af disse fremførsler vedrører fakturaer, 
som støttekontoret endnu ikke havde modtaget 
og/eller betalt ved årets udgang, og omkostninger 
i relation til eksperter, som endnu ikke er blevet 
godtgjort. hertil kommer ca. 0,8 mio. Eur vedrørende 
indretningsarbejder gennemført i støttekontorets 
lokaler i 2012, hvortil betalingerne afholdes efter den 
endelige overtagelse. Et så højt fremførselsniveau er i 
strid med budgetprincippet om etårighed.

på nuværende tidspunkt overvåger EASO løbende 
anvendelsen af budgetforpligtelser.
En månedlig rapport om budgetgennemførelsen 
udsendes, analyseres og følges op.
Der er fastsat en halvårlig budgetgennemgang for 
at vurdere det eventuelle behov for ændringer af 
budgettet og/eller overførsler inden for budgettet.
i 2013 forpligtede EASO 87 % af sit budget. fremførte 
bevillinger udgjorde 24 % af de samlede forpligtede 
bevillinger, og de fleste vedrørte fakturaer, som 
støttekontoret endnu ikke havde modtaget og/
eller betalt ved årets udgang, eller tilfælde, hvor de 
pågældende tjenesteydelser ikke var blevet leveret.

Der er ikke foretaget en opgørelse over den faktiske 
beholdning med henblik på at sikre, at alt udstyr, som 
er blevet indkøbt i forbindelse med oprettelsen af 
støttekontoret, er opført i registret.

EASO foretog en omfattende opgørelse over den 
faktiske beholdning ved udgangen af 2013.
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BEMÆRKNINGER STATUS

50 betalinger, svarende til ca. 20 % af det samlede 
beløb i betalinger, blev afholdt efter de frister, der er 
fastsat i finansforordningen.

Det årlige omfang af forsinkelser med hensyn til 
betalinger udgør 18 % og vil blive yderligere reduceret 
i 2014.

Ti af de 16 standarder for intern kontrol er endnu ikke 
blevet implementeret fuldt ud.

i 2013 foretog Den interne revisionstjeneste en 
begrænset gennemgang af EASO’s gennemførelse af 
de interne kontrolstandarder.
Den interne revisionstjeneste anførte, at alle 
anbefalinger er gennemført eller er under 
gennemførelse, og at:
to meget vigtige anbefalinger er forsinket med mindre 
end seks måneder (bedømmelse af personale og 
personaleudvikling, målsætninger og indikatorer)
fire meget vigtige anbefalinger er under 
gennemførelse (etiske rammer, risikostyring, 
it-forvaltning/-struktur, rammer for driftskontinuitet).

Det er muligt at gøre ansættelsesprocedurerne 
mere gennemsigtige. Der var ikke noget bevis for, 
at vægtningen og de point, der skulle opnås for at 
komme til samtale og blive opført på reservelisten, var 
blevet fastsat, inden ansøgningerne blev gennemgået, 
eller at spørgsmålene til samtaler eller skriftlige 
prøver blev udfærdiget, inden ansøgningerne blev 
gennemgået.

Gennemsigtigheden i ansættelsesprocedurerne 
er blevet forbedret. Efter at EASO har opnået 
administrativ og finansiel uafhængighed, er der 
blevet indført en ny praksis for udvælgelse og 
ansættelse. Denne praksis fremgår også af EASO’s 
ansættelsespolitik.

revisionsretten besøgte også EASO den 21.-25. oktober 2013 som besøg 1 i forbindelse med den årlige revision 
for regnskabsåret 2013. Besøg 2 (sidste besøg) fandt sted den 12.-16. maj 2014, og de foreløbige bemærkninger 
blev modtaget i juni 2014.

ifølge revisionsrettens foreløbige bemærkninger er det tilvejebragte revisionsbevis tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for forvaltningserklæringen. Det er rettens opfattelse, at EASO’s årsregnskab i alt væsentligt giver et 
retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultaterne af dets transaktioner og 
pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med bestemmelserne i dets finansforordning 
og de regnskabsregler, som kommissionens regnskabsfører har fastsat. Det fremgår endvidere af de foreløbige 
bemærkninger, at det er rettens opfattelse, at de transaktioner, der ligger til grund for støttekontorets årsregn-
skab for det regnskabsår, der afsluttedes pr. 31. december 2013, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

1.3. Element 3: opfølgning på forbehold og handlingsplaner 
for	revisioner	fra	tidligere	år

Der var ikke anført forbehold i årsrapporter for tidligere år om EASO’s virksomhed.

1.4. Element	4:	erklæringer	fra	andre	anvisningsberettigede	
i	tilfælde	af	tværgående	subdelegation

Ikke relevant.
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2. Den administrerende direktørs 
forvaltningserklæring

undertegnede,

Det Europæiske Asylstøttekontors administrerende direktør,

erklærer, i min egenskab af anvisningsberettiget

og for så vidt angår EASO’s tiltag og forpligtelser i 2013,

at oplysningerne i denne rapport giver et retvisende billede,

at jeg er rimeligt forvisset om, at de ressourcer, der er tildelt de i denne rapport beskrevne aktiviteter, er anvendt 
til deres formål og i overensstemmelse med principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning, og at de ind-
førte kontrolprocedurer giver den fornødne sikkerhed for de underliggende transaktioners lovlighed og formelle 
rigtighed,

at denne rimelige forvisning er baseret på min egen vurdering og de forhåndenværende oplysninger, herunder 
resultaterne af egenvurderingen, de efterfølgende kontroller samt Den interne revisionstjenestes bemærkninger 
og de oplysninger, der kunne udledes af revisionsrettens beretninger om de regnskabsår, der ligger forud for 
denne erklæring,

og bekræfter, at jeg ikke har kendskab til faktorer, der ikke er indeholdt i rapporten, og som kan skade EASO’s 
interesser og institutionerne generelt.

udfærdiget i valletta harbour, den 10. juni 2014

UNDERTEGNET den 10. juni 2014

robert k. visser   
Administrerende direktør

3. Endeligt årsregnskab og beretning om den 
budgetmæssige og økonomiske forvaltning 
i regnskabsåret 2013

3.1. lndledning

3.1.1. Kort indledning

Det Europæiske Asylstøttekontor (herefter »EASO«) er blevet oprettet ved Europa-parlamentets og rådets for-
ordning (Eu) nr. 439/2012 (9) om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor (herefter »EASO-forordningen«).

EASO bidrager til gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem. Det er EASO’s formål at lette, koordinere 
og styrke det praktiske samarbejde mellem medlemsstaterne om de mange aspekter af asyl, f.eks. ved at yde 
praktisk og operationel støtte til medlemsstater, yde operationel støtte til medlemsstater, der er udsat for særligt 
pres på deres asylsystemer, herunder koordinering af asylstøttehold bestående af nationale asyleksperter, og yde 
videnskabelig og teknisk bistand til Eu’s politik og lovgivning på alle de områder, der har direkte eller indirekte 
indflydelse på asylspørgsmål.

EASO har følgende opgaver.

(9) Eut l 132 af 29.5.2010, s. 11.
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• permanent støtte: støtte til og stimulering af en fælles kvalitet for asylprocessen gennem fælles uddan-
nelse, et fælles europæisk uddannelsesprogram på asylområdet, fælles kvalitet og fælles oplysninger om 
oprindelseslande.

• Særlig støtte: skræddersyet støtte, kapacitetsopbygning, flytning, specifik støtte og særlige 
kvalitetskontrolprocesser.

• Støtte i nødsituationer: skabelse af solidaritet med medlemsstater, der er udsat for særligt pres, ved at sørge for 
midlertidig støtte og bistand til genopretning eller genopbygning af asylsystemet.

• Støtte til information og analyse: udveksling og sammenkædning af oplysninger og data, analyse og vurde-
ring — ikke alene ved at sammenligne og udveksle oplysninger, men også gennem fælles tendensanalyse og 
fælles vurdering.

• Støtte til tredjelande: støtte til den eksterne dimension, støtte til partnerskaber med tredjelande for at nå fæl-
les løsninger, f.eks. gennem kapacitetsopbygning og regionale beskyttelsesprogrammer, samt koordinering af 
medlemsstaternes aktioner vedrørende genbosættelse.

på grundlag af en ansøgning fra republikken maltas regering om at være hjemsted for EASO traf repræsentanterne 
for Eu-medlemsstaternes regeringer den 25. februar 2010 afgørelse om at placere EASO i valletta harbour (10).

EASO består af en bestyrelse og en administrerende direktør, der bistås af medarbejdere.

EASO’s bestyrelse består af ét medlem fra hver medlemsstat undtagen Danmark, to medlemmer fra Europa-kom-
missionen og ét medlem uden stemmeret fra unhCr. Danmark inviteres til at deltage i alle bestyrelsesmøder og 
andre relevante møder som observatør.

Bestyrelsens vigtigste opgaver som EASO’s ledelses- og planlægningsorgan fremgår af artikel 29 i EASO-forordnin-
gen og omfatter udnævnelse af den administrerende direktør og vedtagelse af arbejdsprogrammer, årsrapporter 
og budget, og den har også det overordnede ansvar for, at EASO udfører sine opgaver effektivt.

Den administrerende direktør, som varetager sit hverv i uafhængighed, er EASO’s repræsentant i retlig hense-
ende og er blandt andet ansvarlig for den administrative ledelse og for at gennemføre arbejdsprogrammet og de 
beslutninger, der træffes af bestyrelsen. Den administrerende direktør, robert k. visser, tiltrådte den 1. februar 
2011. han er udnævnt for en femårig periode, som kan fornyes én gang med yderligere tre år.

regnskabsføreren udnævnes af bestyrelsen. isaac Jiménez Carvajal tiltrådte sin stilling den 16. august 2012.

Den interne revisionsfunktion varetages af Europa-kommissionens interne revisionstjeneste.

Den eksterne revision foretages af revisionsretten.

Dechargemyndigheden er Europa-parlamentet efter henstilling fra rådet for Den Europæiske union.

hvert år offentliggør EASO en årsrapport om sin virksomhed sammen med sin årsopgørelse (årsregnskab og 
budgetgennemførelse).

3.1.2. Retlige rammer

Denne rapport er udarbejdet i overensstemmelse med EASO’s finansforordning, der er vedtaget af dets bestyrelse.

Efter at have modtaget foreløbige bemærkninger fra revisionsretten har regnskabsføreren opstillet det endelige 
årsregnskab.

Dette endelige årsregnskab sendes til bestyrelsen, som skal afgive udtalelse herom.

(10) Eut l 324 af 9.12.2010, s. 47.
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Det endelige årsregnskab sendes, ledsaget af bestyrelsens udtalelse, inden den 1. juli 2014 til kommissionens 
regnskabsfører, revisionsretten, parlamentet og rådet.

Det endelige årsregnskab offentliggøres på EASO’s websted (http://www.easo.europa.eu) og i Den Europæiske 
Unions Tidende.

formålet med årsopgørelsen er at give oplysninger om EASO’s finansielle stilling, resultater og pengestrømme.

Årsopgørelsen er blevet udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler, som Europa-kommissionens 
regnskabsfører har fastsat, på grundlag af periodiseringsprincippet, for så vidt angår økonomisk resultat, balance 
og pengestrøm.

Det almindelige regnskab er et periodiseringsregnskab, hvilket betyder, at virkningerne af transaktioner og andre 
begivenheder indregnes, når disse transaktioner eller begivenheder finder sted (og ikke blot ved modtagelsen/
betalingen af kontanter eller tilsvarende). Det er baseret på de internationale regnskabsstandarder for den offent-
lige sektor (international public Sector Accounting Standards, ipSAS). Det almindelige regnskab gør det muligt at 
udarbejde årsopgørelsen, da det viser alle indtægter og udgifter i regnskabsåret og er beregnet på at vise den 
finansielle stilling i form af en balance pr. 31. december.

Budgetgennemførelsen er udarbejdet på grundlag af det ændrede kasseregnskabsprincip, hvor betalinger og 
indtægter opføres. Det ændrede kasseregnskabsprincip gør det også muligt at opføre fremførte betalingsbevil-
linger. Det anvendes til at udarbejde regnskabet over resultatet af budgetgennemførelsen og beretninger om 
budgetgennemførelsen.

Disse bestemmelser medfører uoverensstemmelser mellem det almindelige regnskab og bevillingsregnskabet.

regnskabspraksis er blevet anvendt konsekvent i hele perioden.

3.1.3. Regnskabsprincipper

i henhold til EASO’s finansforordning opstilles årsregnskabet i overensstemmelse med følgende almindeligt 
accepterede regnskabsprincipper, jf. gennemførelsesbestemmelserne til den generelle finansforordning.

(a) Princippet om going concern

princippet om going concern betyder, at det ved udarbejdelsen af årsregnskabet antages, at EASO har ubegræn-
set levetid.

(b)	 Forsigtighedsprincippet

forsigtighedsprincippet betyder, at aktiver eller provenuer ikke er overvurderet, og at passiver eller udgifter ikke 
er undervurderet. Der er ikke oprettet skjulte reserver eller foretaget uforholdsmæssigt store henlæggelser.

(c)	 Princippet	om	kontinuitet	i	regnskabsmetoderne

princippet om kontinuitet i regnskabsmetoderne betyder, at strukturen i de elementer, der indgår i årsregnska-
bet, samt de anvendte regnskabsmetoder og værdiansættelsesregler ikke er blevet ændret fra det ene regn-
skabsår til det andet.

http://www.easo.europa.eu/
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(d) Princippet om anvendelse af sammenlignelige oplysninger

princippet om anvendelse af sammenlignelige oplysninger betyder, at der for hver post i årsregnskabet skal angi-
ves beløbet for den tilsvarende post i det foregående regnskabsår.

når opstillingen eller klassificeringen af et af elementerne i årsregnskabet ændres som omhandlet ovenfor, 
omgrupperes de tilsvarende beløb for det foregående regnskabsår og gøres sammenlignelige. hvis det ikke er 
muligt at foretage en sådan omgruppering, skal det angives i bilaget.

(e) Princippet om væsentlighed

princippet om væsentlighed betyder, at alle transaktioner af væsentlig betydning for den information, der 
ønskes tilvejebragt, er opført i årsregnskabet. Om transaktionen er væsentlig, vurderes i forhold til dens art eller 
beløbsstørrelse.

Gruppering af transaktioner kan ske:

• hvis der er tale om transaktioner af samme art, selv om det drejer sig om store beløb
• hvis transaktionernes beløbsstørrelse er ubetydelig
• hvis en sådan gruppering gør årsregnskabet klarere.

(f)	 Bruttoprincippet

Bruttoprincippet betyder, at der ikke må ske modregning mellem fordringer og gæld eller mellem tab og vinding, 
undtagen hvis der er tale om tab og vinding, der skyldes samme transaktion, lignende transaktioner eller dæk-
ningstransaktioner, og forudsat at ingen af enkelttransaktionerne er væsentlige.

(g) Princippet om indhold frem for formalia

princippet om indhold frem for formalia betyder, at de regnskabsmæssige begivenheder, der registreres i årsregn-
skabet, er blevet opstillet efter deres økonomiske beskaffenhed.

(h) Periodiseringsprincippet

periodiseringsprincippet betyder, at transaktioner og begivenheder er blevet bogført i det øjeblik, de fandt sted, 
og ikke ved den faktiske betaling eller inkassering. De registreres i regnskabet for det regnskabsår, som de vedrører.

(i) Valuta

EASO’s regnskab aflægges i euro.

(j)	 Transaktioner	i	fremmed	valuta

økonomiske transaktioner i andre valutaer end euro er blevet omregnet til euro på grundlag af Europa-kommis-
sionens officielle kurs.

Et meget begrænset antal transaktioner i rapporteringsperioden var i fremmed valuta.
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(k)	 Finansiel	uafhængighed

EASO opnåede finansiel uafhængighed den 20. september 2012.

Det foreliggende årsregnskab for 2013 vedrører derfor det første fulde aktivitetsår, og dataene for 2012 omfatter 
kun perioden fra den 20. september til den 31. december.

3.1.4. Regnskabsførerens	attestering

EASO’s årsregnskab for regnskabsåret 2013 er opstillet i overensstemmelse med afsnit iX i finansforordningen ved-
rørende Den Europæiske unions almindelige budget, EASO’s finansforordning og de regnskabsregler, som kom-
missionens regnskabsfører har fastsat, og som skal anvendes af alle institutioner, agenturer og fællesforetagender.

Som regnskabsfører er jeg ansvarlig for at udarbejde og forelægge EASO’s årsregnskab i overensstemmelse med 
EASO’s finansforordning.

Jeg har fra den anvisningsberettigede, som har garanteret pålideligheden heraf, modtaget alle de oplysninger, der 
var nødvendige for opstillingen af regnskabet, som viser EASO’s aktiver og passiver og budgetgennemførelsen.

Jeg attesterer herved, at jeg på grundlag af disse oplysninger og den kontrol, jeg har anset for at være nødvendig 
for underskrivelsen af regnskabet, har rimelig sikkerhed for, at regnskabet på alle væsentlige punkter giver et 
retvisende billede af EASO’s finansielle stilling samt resultaterne af dets transaktioner og pengestrømmene.

UNDERTEGNET den 10. juni 2014

isaac Jimenez Carvajal

regnskabsfører

3.2. Årsopgørelse for regnskabsåret 2013

3.2.1. Balance

Balance	—	aktiver Note 2013 2012 Variation

AKTIVER
lAnGfriStEDE AktivEr 3.3.1.1
immAtEriEllE AnlæGSAktivEr 3.3.1.1.1 107 353,00 4 800,00 102 553,00

Computersoftware 107 353,00 4 800,00 102 553,00
mAtEriEllE AnlæGSAktivEr 3.3.1.1.2 377 053,83 50 523,97 326 529,86

Installationer og udstyr 0,00 2 011,97 – 2 011,97
Computerhardware 294 643,27 5 216,00 289 427,27

Inventar og køretøjer 12 626,56 0,00 12 626,56
Andet inventar og tilbehør 69 784,00 43 296,00 26 488,00

IMMATERIELLE	ANLÆGSAKTIVER	I	ALT 484 406,83 55 323,97 429 082,86
OmSætninGSAktivEr 3.3.1.2
kOrtfriStEt fOrfinAnSiErinG 3.3.1.2.1 0,00 324 965,40 – 324 965,40

Forfinansiering — udbud og tilskud 0,00 324 965,40 – 324 965,40
kOrtfriStEDE tilGODEhAvEnDEr 3.3.1.2.2 288 598,67 16 427,53 272 171,14

Kortfristede tilgodehavender 91 502,10 15 025,40 76 476,70
Kortfristede tilgodehavender hos 

konsoliderede EU-enheder
0,00 1 384,94 – 1 384,94

Andre kortfristede tilgodehavender 7 803,84 17,19 7 786,65
Udskudte udgifter 189 292,73 189 292,73
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Balance	—	aktiver Note 2013 2012 Variation

kASSEBEhOlDninG OG tilSvArEnDE 
LIKVIDE MIDLER

3.3.1.2.3 553 156,87 1 754 013,02 – 1 200 856,15

OMSÆTNINGSKATIVER	I	ALT 841 755,54 2 095 405,95 – 1 253 650,41
I ALT 1 326 162,37 2 150 729,92 – 824 567,55

Balance — passiver Note 2013 2012 Variation

PASSIVER

KAPITAL
AKKUMULERET	RESULTAT	FRA	TIDLIGERE	ÅR – 778 448,81 – 778 448,81
REGNSKABSÅRETS	ØKONOMISKE	RESULTAT 1 171 666,07 – 778 448,81 1 950 114,88

kOrtfriStEt GælD 3.3.1.3
kortfristede hensættelser 3.3.1.3.1 65 313,98 66 790,09 – 1 476,11
Kreditorer 3.3.1.3.2 867 631,13 2 862 388,64 – 1 994 757,51

Kortfristet gæld 75 065,40 72 191,44 2 873,96
Anden gæld til konsoliderede

EU-enheder

0,00 396 513,90 – 396 513,90

Periodiserede gældsforpligtelser 680 635,11 2 220 369,81 – 1 539 734,70
Skyldige omkostninger hos konsoliderede 

EU-enheder
105 205,46 34 769,71 70 435,75

Forfinansiering modtaget fra konsoliderede 
EU-enheder

0,00 138 543,78 – 138 543,78

Anden gæld 6 725,16 6 725,16
KORTFRISTET	GÆLD	I	ALT 932 945,11 2 929 178,73 – 1 996 233,62

I ALT 1 326 162,37 2 150 729,92 – 824 567,55

3.2.2. Resultatopgørelse

Note 2013 2012 Variation

DriftSinDtæGtEr — DivErSE 35 361,28 54 832,47 19 471,19
Eu-tilSkuD (kOmmiSSiOnEn) 9 500 000,00 7 108 936,29 2 391 063,71

DRIFTSINDTÆGTER	I	ALT 3.3.2.1 9 535 361,28 7 163 768,76 2 371 592,52
Administrationsudgifter 6 599 167,88 6 258 542,79 340 625,09

Alle personaleudgifter – 4 002 363,18 – 989 514,88 – 3 012 848,30
Udgifter vedrørende anlægsaktiver – 79 663,19 – 1 662,02 – 78 001,17

Andre administrationsudgifter – 2 517 141,51 – 5 267 365,89 2 750 224,38
Driftsudgifter 1 764 625,05 1 683 506,59 81 118,46

DRIFTSUDGIFTER	I	ALT 3.3.2.2 – 8 363 792,93 – 7 942 049,38 – 421 743,55
DRIFTSOVERSKUD/(-UNDERSKUD) 1 171 568,35 – 778 280,62 1 949 848,97
finansielle indtægter
finansielle udgifter 97,72 168,19 265,91
OVERSKUD/(UNDERSKUD) FRA 
IKKEDRIFTSMÆSSIGE	AKTIVITETER

97,72 – 168,19 265,91
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Note 2013 2012 Variation

OVERSKUD/(UNDERSKUD) FRA ORDINÆRE 
AKTIVITETER

1 171 666,07 – 778 448,81 1 950 114,88

Ekstraordinære gevinster (+)

Ekstraordinære tab (–)
OVERSKUD/(UNDERSKUD) FRA 
EKSTRAORDINÆRE POSTER

0,00 0,00 0,00

REGNSKABSÅRETS	ØKONOMISKE	RESULTAT 1 171 666,07 – 778 448,81 1 950 114,88

3.2.3. Pengestrøm

(indirekte præsentation)

2013 2012

Pengestrømme	fra	ordinære	aktiviteter
Overskud/(underskud)	fra	ordinære	aktiviteter 1 171 666,07 – 778 448,81
Driftsaktiviteter
 Justeringer
  Amortisering (immaterielle anlægsaktiver) + 10 466,20 1 263,75
  Afskrivning (materielle anlægsaktiver) + 70 496,72 14 503,34
  (Stigning) i hensættelser til tab og omkostninger 1 476,11 66 790,09

  (Stigning) i kortfristet forfinansiering 324 965,40 – 324 965,40
  (Stigning) i kortfristede tilgodehavender 273 563,86 – 15 042,59
  (Stigning) i tilgodehavender vedrørende konsoliderede 
EU-enheder

1 392,72 – 1 384,94

  Stigning i kreditorer – 1 530 135,58 2 327 330,96
  Stigning i forpligtelser vedrørende konsoliderede Eu-enheder – 464 621,93 535 057,68
Nettopengestrøm fra driftsaktiviteter – 690 810,37 1 825 104,08

Pengestrømme	fra	investeringsaktiviteter

Stigning i materielle og immaterielle anlægsaktiver (–) – 510 045,78 – 71 091,06

Nettopengestrøm fra investeringsaktiviteter – 510 045,78 – 71 091,06

  nettostigning i kassebeholdning og likvide midler – 1 200 856,15 1 754 013,02
Kassebeholdning og tilsvarende likvide midler ved periodens 
begyndelse

1 754 013,02 0,00

Kassebeholdning og tilsvarende likvide midler ved periodens 
udgang

553 156,87 1 754 013,02
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3.2.4. Opgørelse	over	bevægelser	i	nettoaktiver

Nettoaktiver Reserver Akkumuleret 
overskud (+)/ 
underskud (–)

Regnskabs-
årets 

økonomiske 
resultat

Nettoaktiver	(i	
alt)

Dagsværdi-
reserve

Andre 
reserver

Balance pr. 31. december 
2012

0,00 0,00 0,00 – 778 448,81 – 778 448,81

ændringer i anvendt 
regnskabspraksis

0,00 0,00 0,00 0,00

Balance pr. 1. januar 2013 0,00 0,00 0,00 – 778 448,81 – 778 448,81
Bevægelser i dagsværdien 0,00
Bevægelser i 
Garantifondens reserve

0,00

tildeling af det 
økonomiske resultat 
for det foregående 
regnskabsår

– 778 448,81 778 448,81 0,00

Beløb krediteret 
medlemsstaterne

0,00

regnskabsårets 
økonomiske resultat

1 171 666,07 1 171 666,07

Balance pr. 31. december 
2013

0,00 0,00 – 778 448,81 1 171 666,07 393 217,26

3.2.5. Regnskab over resultatet af budgetgennemførelsen

2013 2012

INDTÆGTER
Eu-bidrag (tilskud fra kommissionen — afsnit 1, 2 og 3) + 9 500 000,00 2 360 169,38
Bidrag fra tredjelande + 0,00 0,00
Andre bidrag + 0,00 0,00
Administrativ drift og diverse indtægter + 29 493,36 0,00

INDTÆGTER	I	ALT	(a) 9 529 493,36 2 360 169,38
UDGIFTER
Afsnit I: personale
Betalinger – 4 465 418,04 936 239,02
Fremførte bevillinger – 150 053,63 244 237,16
Afsnit	II:	administrationsudgifter
Betalinger – 1 218 746,33 102 535,21
Fremførte bevillinger – 569 315,11 1 376 368,40
Afsnit	III:	driftsudgifter
Betalinger – 3 469 413,14 705 178,67
fremførte bevillinger – 0,00 0,00

UDGIFTER	I	ALT	(b) 9 872 946,25 3 364 558,46
REGNSKABSÅRETS	RESULTAT	
(a – b)

– 343 452,89 – 1 004 389,08

Annullering af uudnyttede betalingsbevillinger fremført fra det 
foregående regnskabsår

+ 271 141,14 1 142 983,25
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2013 2012

Justering vedrørende fremførsel fra det foregående regnskabsår af 
bevillinger, der var disponible pr. 31.12 i form af formålsbestemte 
bevillinger

+ 0,00 0,00

valutakursforskelle i regnskabsåret (gevinst +/tab –) +/– 81,58 50,39
SALDOEN	FOR	OPGØRELSEN	
OVER RESULTATET FOR 
REGNSKABSÅRET

– 72 393,33 138 543,78

regnskabsår n-1 +/– 138 543,78
positiv saldo fra regnskabsår n-1 tilbagebetalt til kommissionen i 
regnskabsår n

 – 138 543,78

Resultat	anvendt	til	opgørelse	af	beløb	i	det	almindelige	regnskab – 72 393,33 138 543,78
Tilskud fra Kommissionen — periodiserede indtægter for 
støttekontoret	og	påløbne	udgifter	for	Kommissionen

9 500 000,00

Resterende	forfinansiering,	som	skal	tilbagebetales	af	
støttekontoret	til	Kommissionen	i	regnskabsår	n+1

, 0,00

indgår ikke i resultatet af budgetgennemførelsen:
renter, der pr. 31.12.n er påløbet kommissionens tilskud til 
opnåelse af balance, og som skal tilbagebetales til kommissionen 
(passiv)

+ 6 725,16

3.2.6. Afstemning af resultatopgørelsen med regnskabet over resultatet 
af budgetgennemførelsen

Fortegn 
+/–

Beløb

Økonomisk	resultat	(+	for	overskud	og	–	for	underskud) +/– 1 171 666,07
Justering for periodiseringsposter (poster, der ikke indgår i budgetresultatet, men 
i det økonomiske resultat)
Justeringer for periodeafgrænsning (cut-off) (tilbageførsel 31.12.n–1) – – 2 642 751,62
Justeringer for periodeafgrænsning (cut-off) (cut-off 31.12.n) + 785 840,57
Beløb fra mellemregningskontoen med kommissionen bogført i resultatopgørelsen –
ikke-betalte fakturaer ved regnskabsårets udgang, som er bogført under udgifter 
(klasse 6)

+ 62 021,70

Afskrivning af immaterielle og materielle anlægsaktiver + 79 663,19
hensættelser – 1 476,11
værdiansættelser + 0,00
indtægtsordrer udstedt i 2013 i klasse 7, men endnu ikke inkasseret – 7,78
forfinansiering givet i det foregående regnskabsår og afregnet i regnskabsåret + 324 965,40
forfinansiering modtaget i det foregående regnskabsår og afregnet i regnskabsåret – – 138 543,78
Betalinger over fremførte betalingsbevillinger + 1 349 464,42
Andet +/–
Justering for budgetposter (poster, der indgår i budgetresultatet, men ikke i det 
økonomiske resultat)
Anskaffelse af aktiver (minus ubetalte beløb) – – 510 045,78
ny forfinansiering betalt i regnskabsåret 2013 og uafsluttet pr. 31.12.2013 – 0,00
ny forfinansiering modtaget i regnskabsåret 2013 og uafsluttet pr. 31.12.2013 + 0,00
indtægtsordrer udstedt før 2013 og inkasseret i regnskabsåret + 0,00
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Fortegn 
+/–

Beløb

indtægtsordrer udstedt i 2013 på balancekonti (ikke 7 eller 6 konti) og inkasseret + 1 384,94
kapitalbetalinger vedrørende finansiel leasing (det er budgetbetalinger, men de 
indgår ikke i det økonomiske resultat)

– 0,00

Betalingsbevillinger fremført til 2014 – – 719 368,74
Annullering af uudnyttede betalingsbevillinger fremført fra det foregående 
regnskabsår

+ 271 141,14

Justering vedrørende fremførsel fra det foregående regnskabsår af bevillinger, der 
var disponible pr. 31.12. i form af formålsbestemte indtægter

+

Betalinger til pensioner (det er budgetbetalinger, men de bogføres som hensættelser) –
Betalinger til beholdninger af feriedage og ekstratimer (det er budgetbetalinger, 
men de bogføres som hensættelser)

–

Andet +/–
I alt 33 969,18

Budgetresultat (+ for overskud) – 72 393,33
Difference ikke forklaret 106 444,09

3.3. Bilag	til	årsopgørelsen

3.3.1. Bemærkninger	til	balancen

Langfristede	aktiver

Aktiver er ressourcer, der kontrolleres af EASO som følge af tidligere begivenheder, og hvorfra fremtidige økono-
miske gevinster eller muligheder for tjenesteydelser forventes at ville tilfalde enheden.

Anlægsaktiver er aktiver med en anskaffelsespris på over 420 Eur og forventes at blive anvendt i mere end ét år. 
Aktiver, som ikke falder ind under de ovenfor beskrevne kriterier, er indregnet som udgifter og afspejlet i resultat-
opgørelsen. reparation og vedligeholdelse opføres som driftsudgifter i den regnskabsperiode, hvori de er afholdt.

EASO’s aktiver er allerede registreret. Der findes en fuld fortegnelse, og en opgørelse over EASO’s faktiske behold-
ning af aktiver blev foretaget i slutningen af december 2013/januar 2014 og vil blive fortaget efterfølgende mindst 
hvert år.

Aktiverne blev i årsopgørelsen værdiansat til deres anskaffelsespris minus afskrivning for at give dagsværdien af 
EASO’s aktiver.

Afskrivning er den systematiske allokering af et aktivs afskrivningsberettigede beløb over dets brugstid. Den 
afskrivningsmetode, der er valgt, er den lineære metode. EASO’s anlægsaktiver afskrives hver måned. Afskriv-
ningssatserne er de koefficienter, der anvendes i Europa-kommissionen. De anvendte årlige afskrivningsprocen-
ter pr. aktivtype er følgende.

immaterielle anlægsaktiver
  Computersoftware 25,0 %
materielle anlægsaktiver
  Særligt udstyr 25,0 %
  Computere, servere, printere osv. 25,0 %
  telekommunikation og audiovisuelt udstyr 25,0 %
  kontormøbler 10,0 % og 12,5 %
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Immaterielle	anlægsaktiver

ved immaterielle anlægsaktiver forstås ikkemonetære aktiver, som kan identificeres, og som er uden fysisk 
substans.

EASO’s immaterielle anlægsaktiver i rapporteringsperioden består af it-software.

2013  Computersoftware I alt

Regnskabsmæssig	bruttoværdi	pr.1.1.2013 + 6 063,75 6 063,75
tilføjelser + 113 019,20 113 019,20
Afhændelser - 0,00
Overførsel fra ét udgiftsområde til et andet +/– 0,00
Andre ændringer +/– 0,00
Regnskabsmæssig	bruttoværdi	pr.	31.12.2013  119 082,95 119 082,95
  
Akkumuleret	amortisering	og	værdiforringelse	pr.	1.1.2013 – – 1 263,75 – 1 263,75
Amortisering – – 10 466,20 – 10 466,20
tilbageførsel af amortisering + 0,00
Afhændelser + 0,00
værdiforringelse – 0,00
tilbageførsel af værdiforringelse + 0,00
Overførsel fra ét udgiftsområde til et andet +/– 0,00
Andre ændringer +/– 0,00
Akkumuleret	amortisering	og	værdiforringelse	pr.	31.12.2013  – 11 729,95 – 11 729,95
Regnskabsmæssig	nettoværdi	pr.	31.12.2013  107 353,00 107 353,00

Materielle	anlægsaktiver

ved materielle anlægsaktiver forstås aktiver, der besiddes af EASO til brug i produktionen eller ved levering af 
varer og tjenesteydelser, til udlejning til tredjepart eller til administrative formål og forventes at skulle benyttes i 
mere end ét regnskabsår.

EASO’s materielle anlægsaktiver består af kontormøbler, printere og kopimaskiner, computere, servere og tilbe-
hør samt andet elektronisk udstyr til kontorbrug.

2013  Installa-
tioner	og	

udstyr

Computer-
hardware

Inventar og 
køretøjer

Andet 
inventar og 
tilbehør

I alt

Regnskabsmæssig 
bruttoværdi	pr.	1.1.2013

+ 2 194,86 8 142,21 0,00 54 690,24 65 027,31

tilføjelser + 341 117,29 12 106,71 43 802,58 397 026,58
Afhændelser – 0,00
Overførsel fra ét 
udgiftsområde til et andet

+/– – 2 194,86 2 194,86 0,00

Andre ændringer (1) +/– 0,00
Regnskabsmæssig 
bruttoværdi	pr.	31.12.2013

 0,00 349 259,50 14 301,57 98 492,82 462 053,89

  0,00
Akkumuleret	amortisering	og	
værdiforringelse pr. 1.1.2013

– – 182,89 – 2 926,21 0,00 – 11 394,24 – 14 503,34
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2013  Installa-
tioner	og	

udstyr

Computer-
hardware

Inventar og 
køretøjer

Andet 
inventar og 
tilbehør

I alt

Afskrivning – – 51 690,02 – 1 675,01 – 17 314,58 – 70 679,61
tilbageførsel af afskrivninger + 0,00
Afhændelser + 0,00
værdiforringelse (1) – 0,00
tilbageførsel af 
værdiforringelse

+ 0,00

Overførsel fra ét 
udgiftsområde til et andet

+/– 182,89 182,89

Andre ændringer (1) +/– 0,00
Akkumuleret	amortisering	
og værdiforringelse pr. 
31.12.2013

 0,00 – 54 616,23 – 1 675,01 – 28 708,82 – 85 000,06

Regnskabsmæssig	nettoværdi	
pr. 31.12.2013

 0,00 294 643,27 12 626,56 69 784,00 377 053,83

Omsætningsaktiver

Kortfristet	forfinansiering

forfinansiering er en betaling, hvis formål er at give betalingsmodtageren en vis kassebeholdning, dvs. et forskud 
i form af et kontant beløb.

i 2013 afregnede EASO de forfinansieringer, der var ydet til både indkøbs- og støtteaktiviteter i foregående år, 
men ingen yderligere beløb.

Kortfristede	tilgodehavender

tilgodehavender regnskabsføres til det oprindelige beløb med fradrag af nedskrivninger for værdiforringelse. En 
nedskrivning for værdiforringelse af et tilgodehavende foretages, når der er objektive beviser for, at EASO ikke vil 
modtage alle forfaldne beløb i henhold til de oprindelige betingelser for tilgodehavendet.

EASO’s tilgodehavender omfatter hovedsagelig moms på 91 502,10 Eur, der skal refunderes af de maltesiske 
afgiftsmyndigheder. i overensstemmelse med hjemstedsaftalen og protokollen vedrørende Den Europæiske uni-
ons privilegier og immuniteter har EASO ret til momsrefusion ved køb med en værdi på over 240 Eur.

Kassebeholdning	og	tilsvarende	likvide	midler

EASO har en bankkonto hos inG i Belgien. Banksaldoen ved udgangen af rapporteringsperioden var følgende.

31.12.2013 31.12.2012

EUR-konto 560 234,77 EUR 1 754 013,02 EUR

En betaling på 7 077,90 Eur afventede bankens gennemførelse pr. 31.12.2013.
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Kortfristet	gæld

Kortfristede	hensættelser

i november 2013 afsagde Domstolen dom vedrørende forslagene om tilpasning af vederlagene for 2011 og 2012. 
resultatet er, at Europa-kommissionen skal forelægge parlamentet og rådet nye forslag, som tager hensyn til 
den alvorlige og pludselige forringelse af den økonomiske og sociale situation, som rådet havde fastslået i 2011. 
på grundlag af denne dom besluttede kommissionen i december 2013 at forelægge nye forslag om tilpasninger 
af vederlagene for 2011 og 2012, som fastsætter tilpasninger på 0,9 % for 2011 (ikrafttrædelsesdato 1. juli 2011) 
og 0,9 % for 2012 (ikrafttrædelsesdato 1. juli 2012). på grundlag af dette forslag blev hensættelsen til den udestå-
ende tilpasning af vederlagene vedrørende perioden juli 2011-december 2013 tilpasset i det foreløbige regnskab 
for at afspejle kommissionens forslag.

i april 2014 blev de årlige tilpasninger af vederlagene godkendt som 0 % for 2011 og 0,8 % for 2012. hensættelsen 
til den udestående tilpasning af vederlagene er blevet ændret for det endelige årsregnskab på grundlag af disse 
oplysninger.

Kreditorer

Gæld er skyldige beløb til en kreditor, herunder transaktioner i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser.

Den kortfristede gæld består af beløb, som EASO skyldte ved udgangen af rapporteringsperioden i forbindelse 
med fakturaer, fordringer og anmodninger om godtgørelse, der er modtaget.

31.12.2013

Gæld	—	leverandører 68 099,00 EUR

Gæld	—	medlemsstater 0,00 EUR

Gæld	—	offentlige	organer 0,00 EUR

Aktiver	—	modtagne	varer,	der	skal	
betales

6 966,40 EUR

Skyldige omkostninger udgør et skøn over passiver, som ikke er underbygget af en faktura eller en udgiftsanmel-
delse eller -oversigt ved udgangen af rapporteringsperioden. Skyldige omkostninger er blevet anslået på grundlag 
af regnskabsoplysninger fra de anvisningsberettigede. ubrugt årlig ferie indgår og afspejler EASO-medarbejder-
nes årlige feriedage, der er overført til det følgende regnskabsår.

Anden gæld omfatter renter på 6 725,16 Eur (påløbet Eu-bidraget), som skal tilbagebetales til kommissionen.

3.3.2. Bemærkninger	til	resultatopgørelsen

Driftsindtægter

ifølge periodiseringsprincippet skal årsopgørelsen omfatte indtægter, der vedrører regnskabsåret, dvs. det tids-
punkt, hvor de blev balanceført, uanset inkasseringstidspunkt.

EASO’s indtægter i regnskabsåret 2013 består hovedsagelig af Europa-kommissionens tilskud (Eu-bidrag til 
C1-bevillinger).
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i løbet af 2013 modtog EASO fire bankoverførsler svarende til tilskuddet (forfinansiering til Eu-bidraget) fra Euro-
pa-kommissionen på 9 500 000 Eur.

Andre driftsindtægter tager hensyn til værdien af anlægsaktiver, der er overført af kommissionen, godtgørelser 
af udgifter og realiserede/urealiserede valutakursgevinster.

Driftsudgifter

ifølge periodiseringsprincippet skal årsopgørelsen omfatte udgifter, der vedrører regnskabsåret, dvs. det tids-
punkt, hvor de blev balanceført, uanset betalingstidspunkt.

Administrationsudgifter vedrører EASO’s administrative aktiviteter (budgetafsnit 1: personaleudgifter, og budge-
tafsnit 2: infrastruktur og driftsudgifter).

personaleudgifter omfatter udgifter vedrørende EASO’s personale (grundlønninger, godtgørelser, kontraktan-
satte, familietillæg, forsikring, socialsikringsbidrag osv.), der er omfattet af tjenestemandsvedtægten og ansættel-
sesvilkårene for Den Europæiske unions øvrige ansatte, samt godtgørelser til udstationerede nationale eksperter.

udgifter vedrørende anlægsaktiver afspejler afskrivninger for regnskabsåret 2013.

infrastruktur og driftsudgifter består af administrationsudgifter i forbindelse med EASO’s daglige aktiviteter, f.eks. 
forsyninger, kontorartikler, udgifter til tilrettelæggelse af møder osv.

Som anført i hjemstedsaftalen betaler republikken maltas regering lejen for kontorlokalerne i de tre første år. 
EASO har kun betalt for stueetagen fra januar til december 2013 (ikke omfattet af det oprindelige forslag fra 
malta) og de løbende omkostninger (offentlige forsyninger: elektricitet, vand, opvarmning osv.

hensættelser til tab og omkostninger (årlig tilpasning af vederlagene, der ikke er godkendt af rådet) beløber sig 
til 52 367,47 Eur.

Driftsudgifterne omfatter følgende:

• realiserede/urealiserede valutakurstab på 234,62 Eur
• andre driftsudgifter til dækning af EASO’s operationelle aktiviteter (budgetafsnit 3: driftsudgifter), som beløber 

sig til 2 045 265,45 Eur.

3.3.3. Eventualforpligtelser

Operationel	leasing

Som anført i hjemstedsaftalen mellem maltas regering og EASO betaler den maltesiske regering de tre første års 
lejeudgifter/leasingudgifter i forbindelse med EASO’s bygning i valletta harbour (tre ud af fire etager i brug pr. 
31.12.2013). EASO betaler udgifterne til én etage på 149 052,35 Eur i 2013.

Operationel	leasing Beløb i alt (Eur)
forfalder inden for 1 år 381 059,21

forfalder inden for 1-5 år 2 891 013,50
forfalder efter 5 år 266 131,65
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Forpligtelser	vedrørende	fremtidig	finansiering

Der var ingen kontraktlige forpligtelser, for hvilke der endnu ikke var indgået budgetforpligtelser pr. 31 december 
2013.

Retssager

EASO havde ingen verserende retssager ved udgangen af 2013.

3.3.4. Nærtstående parter

EASO ledes af den administrerende direktør, der også udøver funktionen som anvisningsberettiget under besty-
relsens tilsyn. i overensstemmelse med artikel 40 i EASO’s finansforordning kan den administrerende direktør 
imidlertid uddelegere sine beføjelser vedrørende gennemførelsen af budgettet til EASO-medarbejdere, der er 
omfattet af vedtægten.

pr. 31. december 2013 havde EASO i alt én anvisningsberettiget og fire ved delegation bemyndigede anvisnings-
berettigede, som er midlertidigt ansatte i følgende lønklasser:

Lønklasse Antal personer
AD 14 1
AD 9 4
I alt 5

3.3.5. Andre	vigtige	oplysninger

ikkekommercielle transaktioner: gratis leje af lokaler i tre år stillet til rådighed af den maltesiske regering.

i en ikkekommerciel transaktion modtager en enhed enten værdi fra en anden enhed uden direkte at give omtrent 
tilsvarende værdi til gengæld eller giver værdi til en anden enhed uden direkte at modtage omtrent tilsvarende 
værdi til gengæld.

Oplysning om og indregning af ikkekommercielle transaktioner er underlagt Eu-regnskabsregel 17, der er baseret 
på ipSAS 23.

EASO fremlægger derfor oplysninger om følgende tjenester i naturalier.

Som anført i hjemstedsaftalen mellem maltas regering og EASO betaler den maltesiske regering de tre første års 
lejeudgifter/leasingudgifter i forbindelse med EASO’s bygning i valletta harbour (tre ud af fire etager i brug pr. 
31 12.2013). Den maltesiske regering har også ført tilsyn med og delvis finansieret det bygge- og anlægsarbejde 
og de infrastrukturtilpasninger, der er nødvendige for at gøre kontorbygningen i valletta harbour operationel i 
henhold til planer fremlagt af EASO.

3.3.6. Begivenheder	efter	balancedatoen

regnskabsføreren havde ikke fået meddelelse om nogen væsentlige elementer, som kræver, at der fremlægges 
separate oplysninger i dette afsnit.
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3.4. Beretning	om	gennemførelsen	af	budgettet	for	2013

3.4.1. Budgetprincipper

i overensstemmelse med EASO’s finansforordning, afsnit ii, opstilles og gennemføres EASO’s budget i overens-
stemmelse med følgende principper.

(a)	 Principperne	om	enhed	og	et	realistisk	budget

Disse principper indebærer, at enhver indtægt og udgift skal konteres en post i EASO’s budget.

Der må ikke opføres bevillinger på budgettet, som ikke svarer til en udgift, der skønnes nødvendig.

Der kan ikke indgås forpligtelse eller udstedes betalingsanvisning for en udgift ud over de bevillinger, der er god-
kendt i henhold til budgettet.

(b) Princippet om etårighed

Bevillingerne på budgettet gælder for ét regnskabsår, der begynder den 1. januar og slutter den 31. december.

(c) Princippet om balance

Dette indebærer, at der på budgettet skal være balance mellem indtægter og betalingsbevillinger.

(d) Princippet om én regningsenhed

Budgettet opstilles og gennemføres i euro og regnskaberne aflægges i euro.

(e)	 Princippet	om	bruttoopgørelse

Samtlige indtægter skal dække samtlige betalingsbevillinger, og indtægter og udgifter opføres uden indbyrdes 
modregning.

(f)	 Princippet	om	specificering

Bevillingerne fordeles på afsnit og kapitler; kapitlerne underinddeles i artikler og konti.

(g) Princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning

Budgetbevillingerne skal anvendes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning — i 
overensstemmelse med principperne om økonomi, produktivitet og effektivitet.
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(h) Princippet om klarhed og åbenhed

Budgettet opstilles og gennemføres og regnskaberne aflægges under overholdelse af princippet om klarhed og 
åbenhed — budgettet og ændringsbudgetterne offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

3.4.2. Budgettet	for	2013	—	oprindeligt,	ændret	og	overførsler

i overensstemmelse med artikel 33 i EASO-forordningen omfatter EASO’s indtægter og ressourcer navnlig 
følgende:

• et bidrag fra unionen, der opføres på Den Europæiske unions almindelige budget
• eventuelle frivillige bidrag fra medlemsstaterne
• beløb, der opkræves for publikationer og andre ydelser leveret af EASO
• et bidrag fra de associerede lande.

i 2013 modtog EASO kun et tilskud (som dækker C1-bevillinger) fra kommissionen.

EASO’s udgifter omfatter vederlag til personale, infrastruktur og administrationsudgifter samt driftsudgifter og er 
opdelt i følgende tre afsnit:

• afsnit 1 — personaleudgifter
• afsnit 2 — infrastruktur og driftsudgifter
• afsnit 3 — driftsudgifter.

i april 2013 blev der foreslået et ændringsbudget for at tilpasse budgettet til EASO’s faktiske udgifter i dets før-
ste fulde driftsår efter den finansielle uafhængighed. ændringsbudget 1/2013 blev vedtaget af bestyrelsen den 
12. april 2013.

foruden dette ændringsbudget har den anvisningsberettigede eller de ved delegation bemyndigede anvisnings-
berettigede godkendt i alt 21 budgetoveroverførsler i løbet af året.

i nedenstående tabeller præsenteres budgettet for 2013 med hensyn til indtægts-, forpligtelses- og 
betalingsbevillinger.

Bevillingerne er fordelt på følgende måde mellem afsnittene og artiklerne i budgettet for 2013.

Indtægter

Beskrivelse Vedtaget budget 
2013

Ændringsbudget 
1/2013

Nye bevillinger

2013

Budgetpost Budgetindtægter 9 000 000,00 1 500 000,00 10 500 000,00

2000 Eu-bidrag (tilskud fra 
kommissionen — afsnit 1, 2 
og 3)

9 000 000,00 1 500 000,00 10 500 000,00

3000 Bidrag fra tredjelande
4000 Andre bidrag
5000 Administrativ drift og diverse 

indtægter



ÅrSrAppOrt  fOr 2013 Om  DEt EurOpæiSkE ASylStøttEkOntOrS virkSOmhED — 57

Udgifter

Budget EASO’s vedtagne budget for 
2013

EASO’s	budget	for	2013	efter	
overførsler og ændringsbudget 

1/2013

Forpligtelse Betaling Forpligtelse Betaling
1 Personaleudgifter 5 044 000,00 5 044 000,00 5 044 000,00 5 044 000,00
11 lønninger og godtgørelser 4 087 542,00 4 087 542,00 3 982 000,00 3 982 000,00 
1101 Grundlønninger 2 253 780,00 2 253 780,00 2 063 450,00 2 063 450,00 
1102 familietillæg 157 094,00 157 094,00 325 000,00 325 000,00 
1103 udlandstillæg og særligt 

udlandstillæg
540 521,00 540 521,00 375 000,00 375 000,00 

1104 Sekretariatstillæg
1105 kontraktansatte 260 329,00 260 329,00 466 300,00 466 300,00 
1106 udstationerede nationale 

eksperter
638 000,00 638 000,00 525 000,00 525 000,00 

1107 praktikanter
1108 Sygeforsikring 96 130,00 96 130,00 86 000,00 86 000,00 
1109 ulykkesforsikring og forsikring 

mod erhvervssygdomme
14 487,00 14 487,00 15 000,00 15 000,00 

1110 Arbejdsløshedsforsikring 36 201,00 36 201,00 35 000,00 35 000,00 
1111 Stiftelse og opretholdelse af 

pensionsrettigheder
1112 ydelser ved barnefødsel og ved 

død
1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

1113 rejseudgifter i forbindelse 
med årlig ferie

90 000,00 90 000,00 90 250,00 90 250,00 

1114 fast godtgørelse for 
tjenesteudlæg

1115 Andre godtgørelser
1116 Justeringskoefficienter
12 udgifter til ansættelse af 

personale
194 000,00 194 000,00 370 000,00 370 000,00 

1201 Ansættelsesudgifter 45 000,00 45 000,00 150 000,00 150 000,00 
1202 rejseudgifter, 

bosættelsesgodtgørelser, 
dagpenge, flytteudgifter

149 000,00 149 000,00 220 000,00 220 000,00 

1203 udvælgelsesbistand
13 udgifter til tjenesterejser 473 375,00 473 375,00 310 509,00 310 509,00 
1301 udgifter til tjenesterejser 473 375,00 473 375,00 310 509,00 310 509,00 
14 Sociomedicinsk infrastruktur 69 000,00 69 000,00 35 000,00 35 000,00 
1401 restauranter og kantiner
1402 lægetjeneste 6 000,00 6 000,00 30 000,00 30 000,00 
1403 Aktiviteter til fremme af social 

kontakt mellem de ansatte
14 000,00 14 000,00 5 000,00 5 000,00 

1404 Dagcentre for mindre børn og 
skoler

49 000,00 49 000,00 

1405 Særlige godtgørelser til 
handicappede

15 undervisning og kurser for 
ansatte

70 000,00 70 000,00 100 000,00  100 000,00 
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Budget EASO’s vedtagne budget for 
2013

EASO’s	budget	for	2013	efter	
overførsler og ændringsbudget 

1/2013

1501 undervisning og sprogkurser 
for ansatte

70 000,00 70 000,00 100 000,00 100 000,00 

16 Eksterne tjenesteydelser  145 083,00 145 083,00  241 491,00 241 491,00 
1601 Vikarer  145 083,00 145 083,00  241 491,00 241 491,00 
1602 Andre eksterne tjenesteydelser
17 receptioner og arrangementer  5 000,00 5 000,00  5 000,00 5 000,00 
1701 udgifter til receptioner og 

repræsentation
 5 000,00 5 000,00  5 000,00 5 000,00 

2 Infrastruktur	og	driftsudgifter 1 956 000,00 1 956 000,00 1 956 000,00 1 956 000,00 
20 leje af ejendomme og dermed 

forbundne udgifter
 380 000,00  380 000,00  398 100,00  398 100,00 

2001 lejeudgifter  200 000,00  200 000,00  150 000,00  150 000,00 
2002 forsikringer  5 000,00  5 000,00  5 000,00  5 000,00 
2003 rengøring og vedligeholdelse 40 000,00 40 000,00 29 100,00 29 100,00 
2004 Sikring af og tilsyn med 

ejendommen
50 000,00 50 000,00 106 000,00 106 000,00 

2005 indretning af lokaler  —  — 23 000,00 23 000,00 
2006 Bygge- og anlægsarbejder og 

infrastrukturer
 —  —  —  —

2007 vand, gas, elektricitet, 
opvarmning

85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 

21 informations- og 
kommunikationsteknologi

680 000,00  680 000,00  684 400,00  684 400,00 

2101 IKT-udstyr 320 500,00  320 500,00  458 000,00 458 000,00 
2102 ikt-vedligeholdelse 65 000,00 65 000,00 48 400,00 48 400,00 
2103 ikt-bistand 294 500,00  294 500,00 178 000,00 178 000,00 
22 løsøre og omkostninger i 

forbindelse hermed
150 000,00  150 000,00 79 500,00 79 500,00 

2201 teknisk udstyr og materiel 
(køb, udskiftning, leje, 
istandsættelse)

50 000,00 50 000,00  —  —

2202 udstyr til kontorbrug  —  — 15 000,00 15 000,00 
2203 Inventar 75 000,00 75 000,00 64 500,00 64 500,00 
2204 udgifter til dokumentation og 

bibliotek
25 000,00 25 000,00 — —

23 løbende administrative 
udgifter

656 000,00 656 000,00  720 000,00  720 000,00 

2301 papir og kontorartikler 25 000,00 25 000,00 38 000,00 38 000,00 
2302 forbrugsmaterialer til 

kontorbrug
35 000,00 35 000,00 14 000,00 14 000,00 

2303 Bankomkostninger og andre 
finansielle udgifter

1 000,00  1 000,00  1 000,00  1 000,00 

2304 procesomkostninger 5 000,00  5 000,00 14 000,00 14 000,00 
2305 Diverse forsikringer 5 000,00  5 000,00  5 000,00  5 000,00 
2306 Administrative udgifter til 

interne og eksterne møder
280 000,00  280 000,00  175 000,00  175 000,00 

2307 transport og flytning  5 000,00  5 000,00  5 000,00  5 000,00 
2308 virksomhedsrådgivning  —  — 41 000,00 41 000,00 
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Budget EASO’s vedtagne budget for 
2013

EASO’s	budget	for	2013	efter	
overførsler og ændringsbudget 

1/2013

2309 Administrative udgifter til 
oversættelse og tolkning

 185 000,00  185 000,00  252 000,00  252 000,00 

2310 publikationer 85 000,00 85 000,00 46 800,00 46 800,00 
2311 kommunikation 30 000,00 30 000,00 44 200,00 44 200,00 
2312 forvaltning  —  —  —  —
2313 Administrativ bistand fra 

Eu-institutioner og -organer
 —  — 84 000,00 84 000,00 

24 porto og telekommunikation 90 000,00 90 000,00 74 000,00 74 000,00 
2401 porto og andre 

forsendelsesomkostninger
 5 000,00  5 000,00  1 000,00  1 000,00 

2402 telekommunikationsudstyr  3 500,00  3 500,00  —  —
2403 telekommunikationsgebyrer 81 500,00 81 500,00 73 000,00 73 000,00 
3 Driftsudgifter 5 000 000,00 2 000 000,00 5 000 000,00 3 500 000,00 
31 Støtte til gennemførelsen 

af det fælles europæiske 
asylsystem

 800 000,00  100 000,00  720 000,00  612 221,89 

3101 horisontal støtte til 
gennemførelsen af det fælles 
europæiske asylsystem

 100 000,00  20 000,00 —

3102 Årsrapport om asylsituationen  300 000,00 65 000,00  203 000,00  258 000,00 
3103 tidlig varsling og dataanalyse  400 000,00 35 000,00  497 000,00  354 221,89 
32 Støtte til det praktiske 

samarbejde mellem 
medlemsstaterne

2 800 000,00 1 305 000,00 2 699 736,50 2 113 673,59 

3201 horisontal støtte til det 
praktiske samarbejde mellem 
medlemsstaterne

 100 000,00  100 000,00  100 000,00 28 278,11 

3202 EASO-uddannelse 1 200 000,00  600 000,00 1 175 000,00 1 147 110,40 
3203 kvalitetsprocesser  450 000,00  300 000,00  425 000,00  317 069,32 
3204 Oplysninger om 

oprindelseslande
 900 000,00  250 000,00  900 000,00  549 320,28 

3205 flytning, genbosættelse og 
ekstern dimension

 150 000,00 55 000,00 99 736,50 71 895,48 

33 Støtte til medlemsstater, der er 
udsat for et særligt pres

1 250 000,00  549 000,00 1 430 263,50  745 165,03 

3301 horisontal støtte til 
medlemsstater, der er udsat 
for et særligt pres

50 000,00  50 265,03 38 919,73 

3302 Støtte i nødsituationer 1 200 000,00  549 000,00 1 379 998,47  706 245,30 
34 Samarbejde med partnere og 

interessenter
 150 000,00 46 000,00  150 000,00 28 939,49 

3401 Samarbejde med partnere og 
interessenter

 150 000,00 46 000,00  150 000,00 28 939,49 

	UDGIFTER	I	ALT  12 000 000,00 9 000 000,00  12 000 000,00  10 500 000,00 
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3.4.3. Budgettet	for	2013	—	gennemførelse

Den foreliggende beretning om budgetgennemførelsen dækker perioden fra den 1. januar til den 31. december 
2013.

Der var C1-bevillinger (regnskabsårets bevillinger), C8-bevillinger (bevillinger og forpligtelser fremført fra tidligere 
regnskabsår) og C4-bevillinger (interne formålsbestemte bevillinger).

forpligtelserne er opført på grundlag af de retlige forpligtelser, der et indgået indtil den 31. december, og beta-
lingerne på grundlag af de betalinger, som regnskabsføreren har foretaget senest den 31. december i det pågæl-
dende regnskabsår.

EASO har ikkeopdelte bevillinger under afsnit 1 og 2 (forpligtelses- og betalingsbevillinger svarer til hinanden) og 
opdelte bevillinger under afsnit 3.

Budgetgennemførelse af IC1-bevillinger (2013-budget) — indtægter

Budgetpost Beskrivelse  Nuværende 
budget 

 Modtagne 
indtægter 

 Resterende saldo Grad	(%)

 Budgetindtægter 10 500 000,00 9 500 000,00 1 000 000,00 90,48	%

2000 Eu-bidrag (tilskud fra 
kommissionen — afsnit 
1, 2 og 3)

10 500 000,00 9 500 000,00 1 000 000,00 90,48 %

3000 Bidrag fra tredjelande     
4000 Andre bidrag     
5000 Administrativ drift og 

diverse indtægter
    

Budgetgennemførelse af IC4-bevillinger (interne formålsbestemte indtægter) — indtægter

Budgetpost Beskrivelse  Nuværende 
budget 

 Modtagne 
indtægter 

 Resterende saldo Grad	(%)

 Budgetindtægter  - 29 485,58 – 29 485,58  

2000 Eu-bidrag (tilskud fra 
kommissionen — afsnit 
1, 2 og 3)

  -  

3000 Bidrag fra tredjelande   -  
4000 Andre bidrag   -  
5000 Administrativ drift og 

diverse indtægter
 - 29 485,58 – 29 485,58  

Budgetgennemførelse af C1-bevillinger (2013-budget) — forpligtelser

Budgetpost Beskrivelse  Nuværende 
budget 

 Nuværende 
gennemførelse 

 Resterende 
saldo 

Grad	(%)

1 Personaleudgifter 5 044 000,00 4 615 024,22 428 975,78 91,50	%
11 lønninger og godtgørelser 3 982 000,00 3 714 830,61 267 169,39 93,29 %
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Budgetpost Beskrivelse  Nuværende 
budget 

 Nuværende 
gennemførelse 

 Resterende 
saldo 

Grad	(%)

1101 Grundlønninger 2 063 450,00 1 923 403,85 140 046,15 93,21 %
1102 familietillæg 325 000,00 272 628,14 52 371,86 83,89 %
1103 udlandstillæg og særligt 

udlandstillæg
375 000,00 365 874,97  9 125,03 97,57 %

1104 Sekretariatstillæg — — — —
1105 kontraktansatte 466 300,00 466 123,81  176,19 99,96 %
1106 udstationerede nationale 

eksperter
525 000,00 471 337,04 53 662,96 89,78 %

1107 praktikanter — — — —
1108 Sygeforsikring  86 000,00 82 445,92  3 554,08 95,87 %
1109 ulykkesforsikring 

og forsikring mod 
erhvervssygdomme

 15 000,00 12 188,24  2 811,76 81,25 %

1110 Arbejdsløshedsforsikring  35 000,00 30 212,57  4 787,43 86,32 %
1111 Stiftelse og opretholdelse af 

pensionsrettigheder
— — — —

1112 ydelser ved barnefødsel og 
ved død

1 000,00 396,62  603,38 39,66 %

1113 rejseudgifter i forbindelse 
med årlig ferie

 90 250,00 90 219,45 30,55 99,97 %

1114 fast godtgørelse for 
tjenesteudlæg

— — — —

1115 Andre godtgørelser — — — —
1116 Justeringskoefficienter — — — —
12 udgifter til ansættelse af 

personale
370 000,00 328 203,06 41 796,94 88,70 %

1201 Ansættelsesudgifter 150 000,00 118 181,79 31 818,21 78,79 %
1202 rejseudgifter, 

bosættelsesgodtgørelser, 
dagpenge, flytteudgifter

220 000,00 210 021,27  9 978,73 95,46 %

1203 udvælgelsesbistand — — — —
13 udgifter til tjenesterejser 310 509,00 310 509,00 — 100,00 %
1301 udgifter til tjenesterejser 310 509,00 310 509,00 — 100,00 %
14 Sociomedicinsk infrastruktur  35 000,00 14 680,46 20 319,54 41,94 %
1401 restauranter og kantiner — — — —
1402 lægetjeneste  30 000,00 10 680,46 19 319,54 35,60 %
1403 Aktiviteter til fremme af 

social kontakt mellem de 
ansatte

5 000,00 4 000,00  1 000,00 80,00 %

1404 Dagcentre for mindre børn 
og skoler

— — — —

1405 Særlige godtgørelser til 
handicappede

— — — —

15 undervisning og kurser for 
ansatte

100 000,00 64 652,84 35 347,16 64,65 %

1501 undervisning og sprogkurser 
for ansatte

100 000,00 64 652,84 35 347,16 64,65 %

16 Eksterne tjenesteydelser 241 491,00 180 955,98 60 535,02 74,93 %
1601 Vikarer 241 491,00 180 955,98 60 535,02 74,93 %
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Budgetpost Beskrivelse  Nuværende 
budget 

 Nuværende 
gennemførelse 

 Resterende 
saldo 

Grad	(%)

1602 Andre eksterne 
tjenesteydelser

— — — —

17 receptioner og 
arrangementer

5 000,00 1 192,27  3 807,73 23,85 %

1701 udgifter til receptioner og 
repræsentation

5 000,00 1 192,27  3 807,73 23,85 %

2 Infrastruktur og 
driftsudgifter

1 956 000,00 1 759 015,53 196 984,47 89,93	%

20 leje af ejendomme og 
dermed forbundne udgifter

398 100,00 385 617,68 12 482,32 96,86 %

2001 lejeudgifter 150 000,00 149 904,00 96,00 99,94 %
2002 forsikringer 5 000,00 3 745,50  1 254,50 74,91 %
2003 rengøring og 

vedligeholdelse
 29 100,00 26 304,40  2 795,60 90,39 %

2004 Sikring af og tilsyn med 
ejendommen

106 000,00 100 749,34  5 250,66 95,05 %

2005 indretning af lokaler  23 000,00 19 914,44  3 085,56 86,58 %
2006 Bygge- og anlægsarbejder 

og infrastrukturer
— — — —

2007 vand, gas, elektricitet, 
opvarmning

 85 000,00 85 000,00 — 100,00 %

21 informations- og 
kommunikationsteknologi

684 400,00 631 302,36 53 097,64 92,24 %

2101 IKT-udstyr 458 000,00 454 964,63  3 035,37 99,34 %
2102 ikt-vedligeholdelse  48 400,00 11 206,00 37 194,00 23,15 %
2103 ikt-bistand 178 000,00 165 131,73 12 868,27 92,77 %
22 løsøre og omkostninger i 

forbindelse hermed
 79 500,00 65 329,10 14 170,90 82,17 %

2201 teknisk udstyr og materiel 
(køb, udskiftning, leje, 
istandsættelse)

— — — —

2202 udstyr til kontorbrug  15 000,00 12 865,05  2 134,95 85,77 %
2203 Inventar  64 500,00 52 464,05 12 035,95 81,34 %
2204 udgifter til dokumentation 

og bibliotek
— — — —

23 løbende administrative 
udgifter

720 000,00 608 379,14 111 620,86 84,50 %

2301 papir og kontorartikler  38 000,00 20 885,00 17 115,00 54,96 %
2302 forbrugsmaterialer til 

kontorbrug
 14 000,00 10 822,68  3 177,32 77,30 %

2303 Bankomkostninger og andre 
finansielle udgifter

1 000,00 1 000,00 — 100,00 %

2304 procesomkostninger  14 000,00 — 14 000,00 0,00 %
2305 Diverse forsikringer 5 000,00 —  5 000,00 0,00 %
2306 Administrative udgifter til 

interne og eksterne møder
175 000,00 134 318,01 40 681,99 76,75 %

2307 transport og flytning 5 000,00 4 000,00  1 000,00 80,00 %
2308 virksomhedsrådgivning  41 000,00 38 715,00  2 285,00 94,43 %
2309 Administrative udgifter til 

oversættelse og tolkning
252 000,00 239 000,00 13 000,00 94,84 %
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Budgetpost Beskrivelse  Nuværende 
budget 

 Nuværende 
gennemførelse 

 Resterende 
saldo 

Grad	(%)

2310 publikationer  46 800,00 35 572,10 11 227,90 76,01 %
2311 kommunikation  44 200,00 43 082,89  1 117,11 97,47 %
2312 forvaltning — — — —
2313 Administrativ bistand fra 

Eu-institutioner og -organer
 84 000,00 80 983,46  3 016,54 96,41 %

24 porto og telekommunikation  74 000,00 68 387,25  5 612,75 92,42 %
2401 porto og andre 

forsendelsesomkostninger
1 000,00 1 000,00 - 100,00 %

2402 telekommunikationsudstyr — — — —
2403 telekommunikationsgebyrer  73 000,00 67 387,25  5 612,75 92,31 %
3 Driftsudgifter 5 000 000,00 4 106 445,80 893 554,20 82,13	%
31 Støtte til gennemførelsen 

af det fælles europæiske 
asylsystem

720 000,00 593 316,70 126 683,30 82,41 %

3101 horisontal støtte til 
gennemførelsen af 
det fælles europæiske 
asylsystem

 20 000,00 — 20 000,00 0,00 %

3102 Årsrapport om 
asylsituationen

203 000,00 122 602,57 80 397,43 60,40 %

3103 tidlig varsling og 
dataanalyse

497 000,00 470 714,13 26 285,87 94,71 %

32 Støtte til det praktiske 
samarbejde mellem 
medlemsstaterne

2 699 736,50 2 110 041,70 589 694,80 78,16 %

3201 horisontal støtte til det 
praktiske samarbejde 
mellem medlemsstaterne

100 000,00 68 851,45 31 148,55 68,85 %

3202 EASO-uddannelse 1 175 000,00 1 031 715,45 143 284,55 87,81 %
3203 kvalitetsprocesser 425 000,00 337 781,90 87 218,10 79,48 %
3204 Oplysninger om 

oprindelseslande
900 000,00 603 447,40 296 552,60 67,05 %

3205 flytning, genbosættelse og 
ekstern dimension

 99 736,50 68 245,50 31 491,00 68,43 %

33 Støtte til medlemsstater, der 
er udsat for et særligt pres

1 430 263,50 1 357 761,24 72 502,26 94,93 %

3301 horisontal støtte til 
medlemsstater, der er udsat 
for et særligt pres

 50 265,03 47 419,73  2 845,30 94,34 %

3302 Støtte i nødsituationer 1 379 998,47 1 310 341,51 69 656,96 94,95 %
34 Samarbejde med partnere 

og interessenter
150 000,00 45 326,16 104 673,84 30,22 %

3401 Samarbejde med partnere 
og interessenter

150 000,00 45 326,16 104 673,84 30,22 %

	Udgifter	i	alt: 12 000 000,00 10 480 485,55 1 519 514,45 87,34	%
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Budgetgennemførelse af C1-bevillinger (2013-budget) — betalinger

Budgetpost Beskrivelse  Nuværende 
budget 

 Nuværende 
gennemførelse 

 Resterende 
saldo 

Grad	(%)

1 Personaleudgifter 5 044 000,00 4 465 418,04 578 581,96 88,53	%
11 lønninger og godtgørelser 3 982 000,00 3 714 830,61 267 169,39 93,29 %
1101 Grundlønninger 2 063 450,00 1 923 403,85 140 046,15 93,21 %
1102 familietillæg 325 000,00 272 628,14 52 371,86 83,89 %
1103 udlandstillæg og særligt 

udlandstillæg
375 000,00 365 874,97 9 125,03 97,57 %

1104 Sekretariatstillæg — — — —
1105 kontraktansatte 466 300,00 466 123,81 176,19 99,96 %
1106 udstationerede nationale 

eksperter
525 000,00 471 337,04 53 662,96 89,78 %

1107 praktikanter
1108 Sygeforsikring 86 000,00 82 445,92 3 554,08 95,87 %
1109 ulykkesforsikring 

og forsikring mod 
erhvervssygdomme

15 000,00 12 188,24 2 811,76 81,25 %

1110 Arbejdsløshedsforsikring 35 000,00 30 212,57 4 787,43 86,32 %
1111 Stiftelse og opretholdelse af 

pensionsrettigheder
1112 ydelser ved barnefødsel og 

ved død
1 000,00 396,62 603,38 39,66 %

1113 rejseudgifter i forbindelse 
med årlig ferie

90 250,00 90 219,45 30,55 99,97 %

1114 fast godtgørelse for 
tjenesteudlæg

1115 Andre godtgørelser
1116 Justeringskoefficienter
12 udgifter til ansættelse af 

personale
370 000,00 313 203,06 56 796,94 84,65 %

1201 Ansættelsesudgifter 150 000,00 103 181,79 46 818,21 68,79 %
1202 rejseudgifter, 

bosættelsesgodtgørelser, 
dagpenge, flytteudgifter

220 000,00 210 021,27 9 978,73 95,46 %

1203 udvælgelsesbistand — — — —
13 udgifter til tjenesterejser 310 509,00 275 423,18 35 085,82 88,70 %
1301 udgifter til tjenesterejser 310 509,00 275 423,18 35 085,82 88,70 %
14 Sociomedicinsk infrastruktur 35 000,00  3 680,46 31 319,54 10,52 %
1401 restauranter og kantiner — — — —
1402 lægetjeneste 30 000,00  3 680,46 26 319,54 12,27 %
1403 Aktiviteter til fremme af 

social kontakt mellem de 
ansatte

 5 000,00 — 5 000,00 0,00 %

1404 Dagcentre for mindre børn 
og skoler

— — — —

1405 Særlige godtgørelser til 
handicappede

— — — —

15 undervisning og kurser for 
ansatte

100 000,00  37 225,01 62 774,99 37,23 %
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Budgetpost Beskrivelse  Nuværende 
budget 

 Nuværende 
gennemførelse 

 Resterende 
saldo 

Grad	(%)

1501 undervisning og sprogkurser 
for ansatte

100 000,00  37 225,01 62 774,99 37,23 %

16 Eksterne tjenesteydelser 241 491,00 119 863,45  121 627,55 49,63 %
1601 Vikarer 241 491,00 119 863,45  121 627,55 49,63 %
1602 Andre eksterne 

tjenesteydelser
— — — —

17 receptioner og 
arrangementer

 5 000,00  1 192,27 3 807,73 23,85 %

1701 udgifter til receptioner og 
repræsentation

 5 000,00  1 192,27 3 807,73 23,85 %

2 Infrastruktur og 
driftsudgifter

1 956 000,00 1 218 746,33  737 253,67 62,31	%

20 leje af ejendomme og 
dermed forbundne udgifter

398 100,00 322 723,66 75 376,34 81,07 %

2001 lejeudgifter 150 000,00 142 807,14 7 192,86 95,20 %
2002 forsikringer  5 000,00  3 745,50 1 254,50 74,91 %
2003 rengøring og 

vedligeholdelse
29 100,00  23 704,40 5 395,60 81,46 %

2004 Sikring af og tilsyn med 
ejendommen

106 000,00  66 310,53 39 689,47 62,56 %

2005 indretning af lokaler 23 000,00  19 914,44 3 085,56 86,58 %
2006 Bygge- og anlægsarbejder og 

infrastrukturer
— — — —

2007 vand, gas, elektricitet, 
opvarmning

85 000,00  66 241,65 18 758,35 77,93 %

21 informations- og 
kommunikationsteknologi

684 400,00 342 872,86  341 527,14 50,10 %

2101 IKT-udstyr 458 000,00 262 024,47  195 975,53 57,21 %
2102 ikt-vedligeholdelse 48 400,00  10 116,66 38 283,34 20,90 %
2103 ikt-bistand 178 000,00  70 731,73  107 268,27 39,74 %
22 løsøre og omkostninger i 

forbindelse hermed
79 500,00  61 873,35 17 626,65 77,83 %

2201 teknisk udstyr og materiel 
(køb, udskiftning, leje, 
istandsættelse)

— — — —

2202 udstyr til kontorbrug 15 000,00  12 865,05 2 134,95 85,77 %
2203 Inventar 64 500,00  49 008,30 15 491,70 75,98 %
2204 udgifter til dokumentation 

og bibliotek
— — — —

23 løbende administrative 
udgifter

720 000,00 450 830,63  269 169,37 62,62 %

2301 papir og kontorartikler 38 000,00  14 521,83 23 478,17 38,22 %
2302 forbrugsmaterialer til 

kontorbrug
14 000,00  10 522,68 3 477,32 75,16 %

2303 Bankomkostninger og andre 
finansielle udgifter

 1 000,00 — 1 000,00 0,00 %

2304 procesomkostninger 14 000,00 — 14 000,00 0,00 %
2305 Diverse forsikringer  5 000,00 — 5 000,00 0,00 %
2306 Administrative udgifter til 

interne og eksterne møder
175 000,00 113 543,56 61 456,44 64,88 %
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Budgetpost Beskrivelse  Nuværende 
budget 

 Nuværende 
gennemførelse 

 Resterende 
saldo 

Grad	(%)

2307 transport og flytning  5 000,00  2 447,54 2 552,46 48,95 %
2308 virksomhedsrådgivning 41 000,00 - 41 000,00 0,00 %
2309 Administrative udgifter til 

oversættelse og tolkning
252 000,00 232 856,85 19 143,15 92,40 %

2310 publikationer 46 800,00  16 061,71 30 738,29 34,32 %
2311 kommunikation 44 200,00  9 789,89 34 410,11 22,15 %
2312 forvaltning — — — —
2313 Administrativ bistand fra 

Eu-institutioner og -organer
84 000,00  51 086,57 32 913,43 60,82 %

24 porto og telekommunikation 74 000,00  40 445,83 33 554,17 54,66 %
2401 porto og andre 

forsendelsesomkostninger
 1 000,00  163,89 836,11 16,39 %

2402 telekommunikationsudstyr — — —  
2403 telekommunikationsgebyrer 73 000,00  40 281,94 32 718,06 55,18 %
3 Driftsudgifter 3 500 000,00 3 469 413,14 30 586,86 99,13	%
31 Støtte til gennemførelsen 

af det fælles europæiske 
asylsystem

612 221,89 611 307,12 914,77 99,85 %

3101 horisontal støtte til 
gennemførelsen af det fælles 
europæiske asylsystem

— — — —

3102 Årsrapport om 
asylsituationen

258 000,00 257 085,23 914,77 99,65 %

3103 tidlig varsling og dataanalyse 354 221,89 354 221,89 — 100,00 %
32 Støtte til det praktiske 

samarbejde mellem 
medlemsstaterne

2 113 673,59 2 084 010,77 29 662,82 98,60 %

3201 horisontal støtte til det 
praktiske samarbejde 
mellem medlemsstaterne

28 278,11  25 351,45 2 926,66 89,65 %

3202 EASO-uddannelse 1 147 110,40 1 129 506,29 17 604,11 98,47 %
3203 kvalitetsprocesser 317 069,32 308 494,32 8 575,00 97,30 %
3204 Oplysninger om 

oprindelseslande
549 320,28 549 320,28 — 100,00 %

3205 flytning, genbosættelse og 
ekstern dimension

71 895,48  71 338,43 557,05 99,23 %

33 Støtte til medlemsstater, der 
er udsat for et særligt pres

745 165,03 745 155,76 9,27 100,00 %

3301 horisontal støtte til 
medlemsstater, der er udsat 
for et særligt pres

38 919,73  38 919,73 — 100,00 %

3302 Støtte i nødsituationer 706 245,30 706 236,03 9,27 100,00 %
34 Samarbejde med partnere 

og interessenter
28 939,49  28 939,49 — 100,00 %

3401 Samarbejde med partnere 
og interessenter

28 939,49  28 939,49 — 100,00 %

Udgifter	i	alt: 10 500 000,00 9 153 577,51 1 346 422,49 87,18	%
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Budgetgennemførelse	af	C8-bevillinger	(foregående	regnskabsår,	fremført	til	regnskabsåret	
2013) — forpligtelser

Budgetpost Beskrivelse  Nuværende 
budget 

 Nuværende 
gennemførelse 

 Resterende 
saldo 

Grad	(%)

1 Personaleudgifter  244 237,16 169 120,32 75 116,84 69	%
12 udgifter til ansættelse af 

personale
 13 667,17  13 667,17  — 100 %

1201 Ansættelsesudgifter  13 667,17  13 667,17  — 100 %
13 udgifter til tjenesterejser  143 540,30  72 308,36 71 231,94 50 %
1301 udgifter til tjenesterejser  143 540,30  72 308,36 71 231,94 50 %
14 Sociomedicinsk infrastruktur  2 620,00 2 620,00  — 100 %
1402 lægetjeneste  1 000,00 1 000,00  — 100 %
1403 Aktiviteter til fremme af 

social kontakt mellem de 
ansatte

 1 620,00 1 620,00  — 100 %

15 undervisning og kurser for 
ansatte

 13 989,35  13 989,35  — 100 %

1501 undervisning og sprogkurser 
for ansatte

 13 989,35  13 989,35  — 100 %

16 Eksterne tjenesteydelser  65 959,60  65 899,46  60,14 100 %
1601 Vikarer  65 959,60  65 899,46  60,14 100 %
17 receptioner og 

arrangementer
 4 460,74  635,98 3 824,76 14 %

1701 udgifter til receptioner og 
repræsentation

 4 460,74  635,98 3 824,76 14 %

2 Infrastruktur og 
driftsudgifter

1 376 368,40 1 180 344,10  196 024,30 86	%

20 leje af ejendomme og 
dermed forbundne udgifter

 865 758,39 816 100,93 49 657,46 94 %

2001 lejeudgifter  21 850,00  12 490,42 9 359,58 57 %
2003 rengøring og 

vedligeholdelse
 14 156,00 4 805,00 9 351,00 34 %

2004 Sikring af og tilsyn med 
ejendommen

 41 608,94  14 653,78 26 955,16 35 %

2005 indretning af lokaler  761 838,00 761 838,00  — 100 %
2007 vand, gas, elektricitet, 

opvarmning
 26 305,45  22 313,73 3 991,72 85 %

21 informations- og 
kommunikationsteknologi

 147 620,30 126 843,26 20 777,04 86 %

2101 Ikt-udstyr  107 595,06 104 936,41 2 658,65 98 %
2103 ikt-bistand  40 025,24  21 906,85 18 118,39 55 %
22 løsøre og omkostninger i 

forbindelse hermed
 39 380,79  423,68 38 957,11 1 %

2203 Inventar  39 380,79  423,68 38 957,11 1 %
23 løbende administrative 

udgifter
 323 608,92 236 976,23 86 632,69 73 %

2301 papir og kontorartikler  9 893,71  940,36 8 953,35 10 %
2302 forbrugsmaterialer til 

kontorbrug
 4 868,00 4 868,00  — 100 %

2303 Bankomkostninger og andre 
finansielle udgifter

 100,00 47,19  52,81 47 %
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Budgetpost Beskrivelse  Nuværende 
budget 

 Nuværende 
gennemførelse 

 Resterende 
saldo 

Grad	(%)

2306 Administrative udgifter til 
interne og eksterne møder

 145 147,93  83 529,71 61 618,22 58 %

2309 Administrative udgifter til 
oversættelse og tolkning

 120 000,00 117 237,75 2 762,25 98 %

2310 publikationer  38 789,41  26 490,77 12 298,64 68 %
2311 kommunikation  4 032,87 3 862,45 170,42 0 %
2313 Administrativ bistand fra 

Eu-institutioner og -organer
 777,00 — 777,00 0 %

3 Driftsudgifter 1 827 624,52 1 285 506,87  542 117,65 70	%
31 Støtte til gennemførelsen 

af det fælles europæiske 
asylsystem

 199 489,02 199 489,02  — 0 %

3102 Årsrapport om 
asylsituationen

 199 489,02 199 489,02  —  

32 Støtte til det praktiske 
samarbejde mellem 
medlemsstaterne

1 315 629,98 914 194,55  401 435,43 69 %

3201 horisontal støtte til det 
praktiske samarbejde 
mellem medlemsstaterne

 14 270,02 — 14 270,02 0 %

3202 EASO-uddannelse  583 600,52 387 984,76  195 615,76 66 %
3203 kvalitetsprocesser  222 215,80 114 687,87  107 527,93 52 %
3204 Oplysninger om 

oprindelseslande
 441 069,16 381 908,99 59 160,17 87 %

3205 flytning, genbosættelse og 
ekstern dimension

 54 474,48  29 612,93 24 861,55 54 %

33 Støtte til medlemsstater, der 
er udsat for et særligt pres

 266 581,67 146 879,65  119 702,02 55 %

3302 Støtte i nødsituationer  266 581,67 146 879,65  119 702,02 55 %
34 Samarbejde med partnere 

og interessenter
 45 923,85  24 943,65 20 980,20 54 %

3401 Samarbejde med partnere 
og interessenter

 45 923,85  24 943,65 20 980,20 54 %

Udgifter	i	alt:	 3 448 230,08 2 634 971,29  813 258,79 76	%

Budgetgennemførelse	af	C8-bevillinger	(foregående	regnskabsår,	fremført	til	regnskabsåret	
2013) — betalinger

Budgetpost Beskrivelse  Nuværende 
budget 

 Nuværende 
gennemførelse 

 Resterende 
saldo 

Grad	(%)

1 Personaleudgifter 244 237,16 169 120,32 75 116,84 69	%
12 udgifter til ansættelse af 

personale
 13 667,17 13 667,17 — 100 %

1201 Ansættelsesudgifter  13 667,17 13 667,17 — 100 %
13 udgifter til tjenesterejser 143 540,30 72 308,36 71 231,94 50 %
1301 udgifter til tjenesterejser 143 540,30 72 308,36 71 231,94 50 %
14 Sociomedicinsk 

infrastruktur
2 620,00 2 620,00 — 200 %
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Budgetpost Beskrivelse  Nuværende 
budget 

 Nuværende 
gennemførelse 

 Resterende 
saldo 

Grad	(%)

1402 lægetjeneste 1 000,00 1 000,00 — 100 %
1403 Aktiviteter til fremme af 

social kontakt mellem de 
ansatte

1 620,00 1 620,00 — 100 %

15 undervisning og kurser for 
ansatte

 13 989,35 13 989,35 — 100 %

1501 undervisning og 
sprogkurser for ansatte

 13 989,35 13 989,35 — 100 %

16 Eksterne tjenesteydelser  65 959,60 65 899,46 60,14 100 %
1601 Vikarer  65 959,60 65 899,46 60,14 100 %
17 receptioner og 

arrangementer
4 460,74 635,98  3 824,76 14 %

1701 udgifter til receptioner og 
repræsentation

4 460,74 635,98  3 824,76 14 %

2 Infrastruktur og 
driftsudgifter

1 376 368,40 1 180 344,10 196 024,30 86	%

20 leje af ejendomme og 
dermed forbundne udgifter

865 758,39 816 100,93 49 657,46 94 %

2001 lejeudgifter  21 850,00 12 490,42  9 359,58 57 %
2003 rengøring og 

vedligeholdelse
 14 156,00 4 805,00  9 351,00 34 %

2004 Sikring af og tilsyn med 
ejendommen

 41 608,94 14 653,78 26 955,16 35 %

2005 indretning af lokaler 761 838,00 761 838,00 — 100 %
2007 vand, gas, elektricitet, 

opvarmning
 26 305,45 22 313,73  3 991,72 85 %

21 informations- og 
kommunikationsteknologi

147 620,30 126 843,26 20 777,04 86 %

2101 IKT-udstyr 107 595,06 104 936,41  2 658,65 98 %
2103 ikt-bistand  40 025,24 21 906,85 18 118,39 55 %
22 løsøre og omkostninger i 

forbindelse hermed
 39 380,79 423,68 38 957,11 1 %

2203 Inventar  39 380,79 423,68 38 957,11 1 %
23 løbende administrative 

udgifter
323 608,92 236 976,23 86 632,69 73 %

2301 papir og kontorartikler 9 893,71 940,36  8 953,35 10 %
2302 forbrugsmaterialer til 

kontorbrug
4 868,00 4 868,00 — 100 %

2303 Bankomkostninger og 
andre finansielle udgifter

100,00 47,19 52,81 47 %

2306 Administrative udgifter til 
interne og eksterne møder

145 147,93 83 529,71 61 618,22 58 %

2309 Administrative udgifter til 
oversættelse og tolkning

120 000,00 117 237,75  2 762,25 98 %

2310 publikationer  38 789,41 26 490,77 12 298,64 68 %
2311 kommunikation 4 032,87 3 862,45  170,42 96 %
2313 Administrativ bistand 

fra Eu-institutioner og 
-organer

777,00 —  777,00 0 %

	Udgifter	i	alt: 1 620 605,56 1 349 464,42 271 141,14 83	%
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Budgetgennemførelse af C4-forpligtelsesbevillinger (interne formålsbestemte 
midler) — forpligtelser

Budgetpost Beskrivelse  Nuværende 
budget 

 Nuværende 
gennemførelse 

 Resterende 
saldo 

Grad	
(%)

1 Personaleudgifter 447,45 —  447,45 0	%
13 udgifter til tjenesterejser 447,45 —  447,45 0 %
1301 udgifter til tjenesterejser 447,45 —  447,45 0 %
2 Infrastruktur og 

driftsudgifter
 29 045,91 — 29 045,91 0	%

20 leje af ejendomme og 
dermed forbundne udgifter

 29 045,91 — 29 045,91 0 %

2001 lejeudgifter  29 045,91 — 29 045,91 0 %
Udgifter	i	alt	  29 493,36 — 29 493,36 0	%

Budgetgennemførelse af C4-forpligtelsesbevillinger (interne formålsbestemte 
midler) — betalinger

Budgetpost Beskrivelse  Nuværende 
budget 

 Nuværende 
gennemførelse 

 Resterende 
saldo 

Grad	
(%)

1 Personaleudgifter 447,45 —  447,45 0	%
13 udgifter til tjenesterejser 447,45 —  447,45 0 %
1301 udgifter til tjenesterejser 447,45 —  447,45  
2 Infrastruktur og 

driftsudgifter
 29 045,91 — 29 045,91 0	%

20 leje af ejendomme og 
dermed forbundne udgifter

 29 045,91 — 29 045,91 0 %

2001 lejeudgifter  29 045,91 — 29 045,91 0 %
	Udgifter	i	alt  29 493,36 — 29 493,36 0	%

3.4.4. Budgetgennemførelse	—	fremførsel	fra	2013	til	2014

fremførslen har til formål at dække udgifter, der endnu ikke er afholdt ved udgangen af regnskabsåret (flere fak-
turaer og debetnotaer fra kontrahenter og Eu-institutioner/-agenturer var endnu ikke modtaget).

fremførsel af bevillinger vedrører:

• afsnit 1 — personaleudgifter, f.eks. tjenesterejser, lægeundersøgelser (serviceleveranceaftale med kommis-
sionens lægetjeneste), uddannelse (eksterne kontrahenter og serviceleveranceaftale med kommissionen) og 
udgifter til repræsentation/diverse udgifter

• afsnit 2 — infrastruktur og driftsudgifter (lokaler, forsyninger, it-hardware, software og tilknyttede tjenester 
osv.), administrativ bistand fra andre institutioner (f.eks. serviceleveranceaftaler med kontoret for forvaltning 
og fastsættelse af individuelle rettigheder, Generaldirektoratet for Budget), oversættelser og publikationer 
samt udgifter til afholdelse af bestyrelsesmøder

• afsnit 3 — driftsudgifter, f.eks. oversættelser og publikationer, afholdelse af arrangementer, godtgørelser til 
deltagere/eksperter i forbindelse med møder tilrettelagt af EASO osv.
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Ikkeopdelte	C1-bevillinger	fremført	fra	2013	til	2014

ikkeopdelte C1-bevillinger (afsnit 1 og afsnit 2), der svarer til forpligtelser, som er behørigt indgået ved regnskabs-
årets afslutning, fremføres automatisk, dog kun til det følgende regnskabsår, sammen med betalingsbevillingerne.

Budgetpost Beskrivelse 	Gennem-
førelse af 

forpligtelser 
2013

	Gennem-
førelse af 
betalinger

2013

 Uindfriede 
forpligtelses- 
og betalings-

bevillinger 
fremført	til	

2014

 Forhold 
mellem 

fremførsel/
forpligtelser 

1 Personaleudgifter 4 615 024,22 4 465 418,04 149 606,18 3,24	%
11 lønninger og godtgørelser 3 714 830,61 3 714 830,61 — 0,00 %
1101 Grundlønninger 1 923 403,85 1 923 403,85 — 0,00 %
1102 familietillæg 272 628,14 272 628,14 — 0,00 %
1103 udlandstillæg og særligt 

udlandstillæg
365 874,97 365 874,97 — 0,00 %

1104 Sekretariatstillæg — — — 0,00 %
1105 kontraktansatte 466 123,81 466 123,81 — 0,00 %
1106 udstationerede nationale 

eksperter
471 337,04 471 337,04 — 0,00 %

1107 praktikanter — — — 0,00 %
1108 Sygeforsikring  82 445,92  82 445,92 — 0,00 %
1109 ulykkesforsikring og forsikring 

mod erhvervssygdomme
 12 188,24  12 188,24 — 0,00 %

1110 Arbejdsløshedsforsikring  30 212,57  30 212,57 — 0,00 %
1111 Stiftelse og opretholdelse af 

pensionsrettigheder
— — — 0,00 %

1112 ydelser ved barnefødsel og 
ved død

 396,62  396,62 — 0,00 %

1113 rejseudgifter i forbindelse 
med årlig ferie

 90 219,45  90 219,45 — 0,00 %

1114 fast godtgørelse for 
tjenesteudlæg

— — — 0,00 %

1115 Andre godtgørelser — — — 0,00 %
1116 Justeringskoefficienter — — — 0,00 %
12 udgifter til ansættelse af 

personale
328 203,06 313 203,06  15 000,00 4,57 %

1201 Ansættelsesudgifter 118 181,79 103 181,79  15 000,00 12,69 %
1202 rejseudgifter, 

bosættelsesgodtgørelser, 
dagpenge, flytteudgifter

210 021,27 210 021,27 — 0,00 %

1203 udvælgelsesbistand — — — 0,00 %
13 udgifter til tjenesterejser 310 509,00 275 423,18  35 085,82 11,30 %
1301 udgifter til tjenesterejser 310 509,00 275 423,18  35 085,82 11,30 %
14 Sociomedicinsk infrastruktur  14 680,46 3 680,46  11 000,00 74,93 %
1401 restauranter og kantiner — — — 0,00 %
1402 lægetjeneste  10 680,46 3 680,46 7 000,00 65,54 %
1403 Aktiviteter til fremme af social 

kontakt mellem de ansatte
4 000,00 — 4 000,00 100,00 %

1404 Dagcentre for mindre børn og 
skoler

— — — 0,00 %
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Budgetpost Beskrivelse 	Gennem-
førelse af 

forpligtelser 
2013

	Gennem-
førelse af 
betalinger

2013

 Uindfriede 
forpligtelses- 
og betalings-

bevillinger 
fremført	til	

2014

 Forhold 
mellem 

fremførsel/
forpligtelser 

1405 Særlige godtgørelser til 
handicappede

— — — 0,00 %

15 undervisning og kurser for 
ansatte

 64 652,84  37 225,01  27 427,83 42,42 %

1501 undervisning og sprogkurser 
for ansatte

 64 652,84  37 225,01  27 427,83 42,42 %

16 Eksterne tjenesteydelser 180 955,98 119 863,45  61 092,53 33,76 %
1601 Vikarer 180 955,98 119 863,45  61 092,53 33,76 %
1602 Andre eksterne 

tjenesteydelser
— — — 0,00 %

17 receptioner og 
arrangementer

1 192,27 1 192,27 — 0,00 %

1701 udgifter til receptioner og 
repræsentation

1 192,27 1 192,27 — 0,00 %

2 Infrastruktur	og	driftsudgifter 1 759 015,53 1 218 746,33 540 269,20 30,71	%
20 leje af ejendomme og 

dermed forbundne udgifter
385 617,68 322 723,66  62 894,02 16,31 %

2001 lejeudgifter 149 904,00 142 807,14 7 096,86 4,73 %
2002 forsikringer 3 745,50 3 745,50 — 0,00 %
2003 rengøring og vedligeholdelse  26 304,40  23 704,40 2 600,00 9,88 %
2004 Sikring af og tilsyn med 

ejendommen
100 749,34  66 310,53  34 438,81 34,18 %

2005 indretning af lokaler  19 914,44  19 914,44 — 0,00 %
2006 Bygge- og anlægsarbejder og 

infrastrukturer
— — — 0,00 %

2007 vand, gas, elektricitet, 
opvarmning

 85 000,00  66 241,65  18 758,35 22,07 %

21 informations- og 
kommunikationsteknologi

631 302,36 342 872,86 288 429,50 45,69 %

2101 IKT-udstyr 454 964,63 262 024,47 192 940,16 42,41 %
2102 ikt-vedligeholdelse  11 206,00  10 116,66 1 089,34 9,72 %
2103 ikt-bistand 165 131,73  70 731,73  94 400,00 57,17 %
22 løsøre og omkostninger i 

forbindelse hermed
 65 329,10  61 873,35 3 455,75 5,29 %

2201 teknisk udstyr og materiel 
(køb, udskiftning, leje, 
istandsættelse)

— — — 0,00 %

2202 udstyr til kontorbrug  12 865,05  12 865,05 — 0,00 %
2203 Inventar  52 464,05  49 008,30 3 455,75 6,59 %
2204 udgifter til dokumentation og 

bibliotek
— — — 0,00 %

23 løbende administrative 
udgifter

608 379,14 450 830,63 157 548,51 25,90 %

2301 papir og kontorartikler  20 885,00  14 521,83 6 363,17 30,47 %
2302 forbrugsmaterialer til 

kontorbrug
 10 822,68  10 522,68  300,00 2,77 %
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Budgetpost Beskrivelse 	Gennem-
førelse af 

forpligtelser 
2013

	Gennem-
førelse af 
betalinger

2013

 Uindfriede 
forpligtelses- 
og betalings-

bevillinger 
fremført	til	

2014

 Forhold 
mellem 

fremførsel/
forpligtelser 

2303 Bankomkostninger og andre 
finansielle udgifter

1 000,00 — 1 000,00 100,00 %

2304 procesomkostninger — — — 0,00 %
2305 Diverse forsikringer — — — 0,00 %
2306 Administrative udgifter til 

interne og eksterne møder
134 318,01 113 543,56  20 774,45 15,47 %

2307 transport og flytning 4 000,00 2 447,54 1 552,46 38,81 %
2308 virksomhedsrådgivning  38 715,00 —  38 715,00 100,00 %
2309 Administrative udgifter til 

oversættelse og tolkning
239 000,00 232 856,85 6 143,15 2,57 %

2310 publikationer  35 572,10  16 061,71  19 510,39 54,85 %
2311 kommunikation  43 082,89 9 789,89  33 293,00 77,28 %
2312 forvaltning — — — 0,00 %
2313 Administrativ bistand fra 

Eu-institutioner og organer
 80 983,46  51 086,57  29 896,89 36,92 %

24 porto og telekommunikation  68 387,25  40 445,83  27 941,42 40,86 %
2401 porto og andre 

forsendelsesomkostninger
1 000,00  163,89  836,11 83,61 %

2402 telekommunikationsudstyr — — — 0,00 %
2403 telekommunikationsgebyrer  67 387,25  40 281,94  27 105,31 40,22 %

Ikkeopdelte	C4-bevillinger	fremført	fra	2013	til	2014

ikkeopdelte C4-bevillinger (interne formålsbestemte midler), fremføres automatisk til det følgende regnskabsår 
sammen med betalingsbevillingerne.

Budgetpost Beskrivelse 	Gennem-
førelse af 

forpligtelser 
2013

	Gennem-
førelse af 
betalinger

2013

 Uindfriede 
forpligtelses- og 

betalingsbevillin-
ger	fremført	til	

2014

 Forhold 
mellem 

fremførsel/
forpligtelser 

1 Personaleudgifter 447,45 —  447,45 100	%
13 udgifter til tjenesterejser 447,45 —  447,45 100 %
1301 udgifter til tjenesterejser 447,45 —  447,45 100 %
2 Infrastruktur og 

driftsudgifter
 29 045,91 — 29 045,91 100 %

20 leje af ejendomme og 
dermed forbundne udgifter

 29 045,91 — 29 045,91 100 %

2001 lejeudgifter  29 045,91 — 29 045,91 100 %
Udgifter	i	alt	  29 493,36 — 29 493,36 100 %
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Opdelte	bevillinger	fremført	fra	2013	til	2014

Opdelte C1-bevillinger (afsnit 3), der svarer til forpligtelser, som er behørigt indgået ved regnskabsårets afslut-
ning, fremføres automatisk til det følgende regnskabsår, under C8-bevillinger, uden betalingsbevillingerne.

Budgetpost Beskrivelse  
Gennemførelse	
af forpligtelser 

 
Gennemførelse	

af betalinger 
(kun C1)

 Uindfriede 
forpligtelsesbe-
villinger, der er 

fremført 

 Forhold 
mellem 

fremførsel / 
forpligtelser 

3 Driftsudgifter 4 106 445,80  2 264 647,27  1 841 798,53 44,85	%
31 Støtte til gennemførelsen 

af det fælles europæiske 
asylsystem

  593 316,70 446 532,46 146 784,24 24,74 %

3101 horisontal støtte til 
gennemførelsen af 
det fælles europæiske 
asylsystem

 —  — — 0,00 %

3102 Årsrapport om 
asylsituationen

  122 602,57  92 310,57  30 292,00 24,71 %

3103 tidlig varsling og 
dataanalyse

  470 714,13 354 221,89 116 492,24 24,75 %

32 Støtte til det praktiske 
samarbejde mellem 
medlemsstaterne

2 110 041,70  1 215 842,86 894 198,84 42,38 %

3201 horisontal støtte til det 
praktiske samarbejde 
mellem medlemsstaterne

68 851,45  25 351,45  43 500,00 63,18 %

3202 EASO-uddannelse 1 031 715,45 759 096,36 272 619,09 26,42 %
3203 kvalitetsprocesser   337 781,90 196 356,45 141 425,45 41,87 %
3204 Oplysninger om 

oprindelseslande
  603 447,40 193 313,10 410 134,30 67,97 %

3205 flytning, genbosættelse og 
ekstern dimension

68 245,50  41 725,50  26 520,00 38,86 %

33 Støtte til medlemsstater, 
der er udsat for et særligt 
pres

1 357 761,24 598 276,11 759 485,13 55,94 %

3301 horisontal støtte til 
medlemsstater, der er 
udsat for et særligt pres

47 419,73  38 919,73  8 500,00 17,93 %

3302 Støtte i nødsituationer 1 310 341,51 559 356,38 750 985,13 57,31 %
34 Samarbejde med partnere 

og interessenter
45 326,16  3 99584  41 330,32 91,18 %

3401 Samarbejde med partnere 
og interessenter

45 326,16  3 995,84  41 330,32 91,18 %

Opdelte C8-bevillinger (afsnit 3) fra tidligere regnskabsår fremføres automatisk til det følgende regnskabsår, 
under C8-bevillinger, uden betalingsbevillingerne.
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Budget-
post

Beskrivelse  
Gennemførelse	
af forpligtelser 

 
Gennemførelse	

af betalinger 
(under C1)

 Uindfriede 
forpligtelses-

bevillinger, der 
er fremført 

 Forhold 
mellem 

fremførsel / 
forpligtelser 

3 Driftsudgifter 1 285 506,87  1 204 765,87  80 741,00 6,28	%
31 Støtte til gennemførelsen af det 

fælles europæiske asylsystem
  199 489,02 164 774,66  34 714,36 17,40 %

3101 horisontal støtte til 
gennemførelsen af det fælles 
europæiske asylsystem

—  — 0,00 %

3102 Årsrapport om asylsituationen   199 489,02 164 774,66  34 714,36 17,40 %
3103 tidlig varsling og dataanalyse —  — 0,00 %
32 Støtte til det praktiske 

samarbejde mellem 
medlemsstaterne

  914 194,55 868 167,91  46 026,64 5,03 %

3201 horisontal støtte til det 
praktiske samarbejde mellem 
medlemsstaterne

—  — 0,00 %

3202 EASO-uddannelse   387 984,76 370 409,93  17 574,83 4,53 %
3203 kvalitetsprocesser   114 687,87 112 137,87  2 550,00 2,22 %
3204 Oplysninger om 

oprindelseslande
  381 908,99 356 007,18  25 901,81 6,78 %

3205 flytning, genbosættelse og 
ekstern dimension

29 612,93  29 612,93 — 0,00 %

33 Støtte til medlemsstater, der er 
udsat for et særligt pres

  146 879,65 146 879,65 — 0,00 %

3301 horisontal støtte til 
medlemsstater, der er udsat for 
et særligt pres

—  — 0,00 %

3302 Støtte i nødsituationer   146 879,65 146 879,65 — 0,00 %
34 Samarbejde med partnere og 

interessenter
24 943,65  24 943,65 — 0,00 %

3401 Samarbejde med partnere og 
interessenter

24 943,65  24 943,65 — 0,00 %

3.5. Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning 
i regnskabsåret 2013

3.5.1. Retlige rammer

i henhold til artikel 93 i EASO’s finansforordning skal EASO udarbejde en beretning om den budgetmæssige og 
økonomiske forvaltning i regnskabsåret. Den administrerende direktør sender beretningen til parlamentet, rådet, 
kommissionen og revisionsretten senest den 31. marts i det efterfølgende regnskabsår.

Beretningen skal mindst redegøre for udnyttelsesgraden for bevillingerne, både i absolutte tal og angivet som 
procentdele, og indeholde kortfattede oplysninger om bevillingsoverførsler mellem de forskellige budgetposter.

Beretningen indgår i den konsoliderede årsrapport om EASO’s virksomhed i overensstemmelse med arti-
kel 47 i EASO’s finansforordning og omfatter to bilag om indkøbsaktiviteter i 2013 og om gennemførelsen af 
personaleressourcer.
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3.5.2. Gennemførelse	af	budgettet	for	2013

Gennemførelsen af budgettet findes i afsnit 3.4.3.

3.5.3. Overførsler	godkendt	af	den	anvisningsberettigede

Af tabellerne på de følgende sider fremgår de budgetoverførsler, der er godkendt af den anvisningsberettigede 
eller de ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede, med hensyn til forpligtelser og betalinger (artikel 27, 
stk. 4, i EASO’s finansforordning).

 
Afsnit  
Kapitel 
Post 

 Budgetbeskrivelse EASO’s vedtagne budget for 2013 
Overførsel af 

20.2.2013 
ASO.140 

Overførsel 
af 22.2.2013 

ASO.142 
  FB BB FB BB FB BB 

1 Personaleudgifter 5 044 000,00 5 044 000,00
11 Lønninger og godtgørelser 4 087 542,00 4 087 542,00 – 50 000,00 – 50 000,00
1101 Grundlønninger 2 253 780,00 2 253 780,00 – 50 000,00 – 50 000,00
1102 Familietillæg 157 094,00 157 094,00
1103 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg 540 521,00 540 521,00
1104 Sekretariatstillæg 
1105 Kontraktansatte 260 329,00 260 329,00
1106 Udstationerede nationale eksperter 638 000,00 638 000,00
1107 Praktikanter 
1108 Sygeforsikring 96 130,00 96 130,00
1109 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme 14 487,00 14 487,00
1110 Arbejdsløshedsforsikring 36 201,00 36 201,00
1111 Stiftelse og opretholdelse af pensionsrettigheder 
1112 Ydelser ved barnefødsel og ved død 1 000,00 1 000,00
1113 Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie 90 000,00 90 000,00
1114 Fast godtgørelse for tjenesteudlæg 
1115 Andre godtgørelser 
1116 Justeringskoefficienter 
12 Udgifter til ansættelse af personale 194 000,00 194 000,00 50 000,00 50 000,00
1201 Ansættelsesudgifter 45 000,00 45 000,00 50 000,00 50 000,00
1202 Rejseudgifter, bosættelsesgodtgørelser, dagpenge, flytteudgifter 149 000,00 149 000,00
1203 Udvælgelsesbistand 
13 Udgifter til tjenesterejser 473 375,00 473 375,00
1301 Udgifter til tjenesterejser 473 375,00 473 375,00
14 Sociomedicinsk infrastruktur 69 000,00 69 000,00
1401 Restauranter og kantiner 
1402 Lægetjeneste 6 000,00 6 000,00
1403 Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte 14 000,00 14 000,00
1404 Dagcentre for mindre børn og skoler 49 000,00 49 000,00
1405 Særlige godtgørelser til handicappede 
15 Undervisning og kurser for ansatte 70 000,00 70 000,00
1501 Undervisning og sprogkurser for ansatte 70 000,00 70 000,00
16 Eksterne tjenesteydelser 145 083,00 145 083,00
1601 Vikarer 145 083,00 145 083,00
1602 Andre eksterne tjenesteydelser 
17 Receptioner og arrangementer 5 000,00 5 000,00
1701 Udgifter til receptioner og repræsentation 5 000,00 5 000,00
2 Infrastruktur og driftsudgifter 1 956 000,00 1 956 000,00
20 Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter 380 000,00 380 000,00
2001 Lejeudgifter 200 000,00 200 000,00
2002 Forsikringer 5 000,00 5 000,00
2003 Rengøring og vedligeholdelse 40 000,00 40 000,00
2004 Sikring af og tilsyn med ejendommen 50 000,00 50 000,00
2005 Indretning af lokaler 
2006 Bygge- og anlægsarbejder og infrastrukturer 
2007 Vand, gas, elektricitet, opvarmning 85 000,00 85 000,00
21 Informations- og kommunikationsteknologi 680 000,00 680 000,00
2101 IKT-udstyr 320 500,00 320 500,00
2102 IKT-vedligeholdelse 65 000,00 65 000,00
2103 IKT-bistand 294 500,00 294 500,00
22 Løsøre og omkostninger i forbindelse hermed 150 000,00 150 000,00
2201 Teknisk udstyr og materiel (køb, udskiftning, leje, istandsættelse) 50 000,00 50 000,00
2202 Udstyr til kontorbrug 
2203 Inventar 75 000,00 75 000,00
2204 Udgifter til dokumentation og bibliotek 25 000,00 25 000,00
23 Løbende administrative udgifter 656 000,00 656 000,00
2301 Papir og kontorartikler 25 000,00 25 000,00
2302 Forbrugsmaterialer til kontorbrug 35 000,00 35 000,00
2303 Bankomkostninger og andre finansielle udgifter 1 000,00 1 000,00
2304 Procesomkostninger 5 000,00 5 000,00
2305 Diverse forsikringer 5 000,00 5 000,00
2306 Administrative udgifter til interne og eksterne møder 280 000,00 280 000,00
2307 Transport og flytning 5 000,00 5 000,00
2308 Virksomhedsrådgivning 
2309 Administrative udgifter til oversættelse og tolkning 185 000,00 185 000,00
2310 Publikationer 85 000,00 85 000,00
2311 Kommunikation 30 000,00 30 000,00
2312 Forvaltning 
2313 Administrativ bistand fra EU-institutioner og -organer 
24 Porto og telekommunikation 90 000,00 90 000,00
2401 Porto og andre forsendelsesomkostninger 5 000,00 5 000,00
2402 Telekommunikationsudstyr 3 500,00 3 500,00
2403 Telekommunikationsgebyrer 81 500,00 81 500,00
3 Driftsudgifter 5 000 000,00 2 000 000,00
31 Støtte til gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem 800 000,00 100 000,00 115 000,00
3101 Horisontal støtte til gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem 100 000,00
3102 Årsrapport om asylsituationen 300 000,00 65 000,00 115 000,00
3103 Tidlig varsling og dataanalyse 400 000,00 35 000,00
32 Støtte til det praktiske samarbejde mellem medlemsstaterne 2 800 000,00 1 305 000,00
3201 Horisontal støtte til det praktiske samarbejde mellem medlemsstaterne 100 000,00 100 000,00
3202 EASO-uddannelse 1 200 000,00 600 000,00
3203 Kvalitetsprocesser 450 000,00 300 000,00
3204 Oplysninger om oprindelseslande 900 000,00 250 000,00
3205 Flytning, genbosættelse og ekstern dimension 150 000,00 55 000,00
33 Støtte til medlemsstater, der er udsat for et særligt pres 1 250 000,00 549 000,00 – 115 000,00
3301 Horisontal støtte til medlemsstater, der er udsat for et særligt pres 50 000,00
3302 Støtte i nødsituationer 1 200 000,00 549 000,00 – 115 000,00
34 Samarbejde med partnere og interessenter 150 000,00 46 000,00
3401 Samarbejde med partnere og interessenter 150 000,00 46 000,00
UDGIFTER I ALT 12 000 000,00 9 000 000,00
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Afsnit  
Kapitel  
Post 

 Budgetbeskrivelse 
Overførsel af 

26.2.2013  
ASO.145 

Ændring 1/2013  
12.4.2013 

Overførsel af 
15.4.2013  
ASO.147 

  FB BB FB BB FB BB 
1 Personaleudgifter 
11 Lønninger og godtgørelser 
1101 Grundlønninger 
1102 Familietillæg 
1103 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg 
1104 Sekretariatstillæg 
1105 Kontraktansatte 
1106 Udstationerede nationale eksperter 
1107 Praktikanter 
1108 Sygeforsikring 
1109 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme 
1110 Arbejdsløshedsforsikring 
1111 Stiftelse og opretholdelse af pensionsrettigheder 
1112 Ydelser ved barnefødsel og ved død 
1113 Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie 
1114 Fast godtgørelse for tjenesteudlæg 
1115 Andre godtgørelser 
1116 Justeringskoefficienter 
12 Udgifter til ansættelse af personale 
1201 Ansættelsesudgifter 
1202 Rejseudgifter, bosættelsesgodtgørelser, dagpenge, flytteudgifter 
1203 Udvælgelsesbistand 
13 Udgifter til tjenesterejser 
1301 Udgifter til tjenesterejser 
14 Sociomedicinsk infrastruktur 
1401 Restauranter og kantiner 
1402 Lægetjeneste 
1403 Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte 
1404 Dagcentre for mindre børn og skoler 
1405 Særlige godtgørelser til handicappede 
15 Undervisning og kurser for ansatte 
1501 Undervisning og sprogkurser for ansatte 
16 Eksterne tjenesteydelser 
1601 Vikarer 
1602 Andre eksterne tjenesteydelser 
17 Receptioner og arrangementer 
1701 Udgifter til receptioner og repræsentation 
2 Infrastruktur og driftsudgifter 
20 Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter 50 000,00 50 000,00
2001 Lejeudgifter 
2002 Forsikringer 
2003 Rengøring og vedligeholdelse 
2004 Sikring af og tilsyn med ejendommen 50 000,00 50 000,00
2005 Indretning af lokaler 
2006 Bygge- og anlægsarbejder og infrastrukturer 
2007 Vand, gas, elektricitet, opvarmning 
21 Informations- og kommunikationsteknologi – 45 000,00 – 45 000,00
2101 IKT-udstyr – 25 000,00 – 25 000,00
2102 IKT-vedligeholdelse – 5 000,00 – 5 000,00
2103 IKT-bistand – 15 000,00 – 15 000,00
22 Løsøre og omkostninger i forbindelse hermed – 50 000,00 – 50 000,00 – 10 000,00 – 10 000,00
2201 Teknisk udstyr og materiel (køb, udskiftning, leje, istandsættelse) 50 000,00 – 50 000,00
2202 Udstyr til kontorbrug 
2203 Inventar 
2204 Udgifter til dokumentation og bibliotek – 10 000,00 – 10 000,00
23 Løbende administrative udgifter 55 000,00 55 000,00
2301 Papir og kontorartikler 
2302 Forbrugsmaterialer til kontorbrug 
2303 Bankomkostninger og andre finansielle udgifter 
2304 Procesomkostninger 
2305 Diverse forsikringer 
2306 Administrative udgifter til interne og eksterne møder – 26 000,00 – 26 000,00
2307 Transport og flytning 
2308 Virksomhedsrådgivning 
2309 Administrative udgifter til oversættelse og tolkning 
2310 Publikationer 
2311 Kommunikation 
2312 Forvaltning 
2313 Administrativ bistand fra EU-institutioner og -organer 81 000,00 81 000,00
24 Porto og telekommunikation 
2401 Porto og andre forsendelsesomkostninger 
2402 Telekommunikationsudstyr 
2403 Telekommunikationsgebyrer 
3 Driftsudgifter 1 500 000,00
31 Støtte til gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem 358 000,00
3101 Horisontal støtte til gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem 
3102 Årsrapport om asylsituationen 163 000,00
3103 Tidlig varsling og dataanalyse 195 000,00
32 Støtte til det praktiske samarbejde mellem medlemsstaterne 694 000,00
3201 Horisontal støtte til det praktiske samarbejde mellem medlemsstaterne 55 000,00
3202 EASO-uddannelse 300 000,00
3203 Kvalitetsprocesser 125 000,00
3204 Oplysninger om oprindelseslande 135 000,00
3205 Flytning, genbosættelse og ekstern dimension 79 000,00
33 Støtte til medlemsstater, der er udsat for et særligt pres 427 000,00
3301 Horisontal støtte til medlemsstater, der er udsat for et særligt pres 20 000,00
3302 Støtte i nødsituationer 407 000,00
34 Samarbejde med partnere og interessenter 21 000,00
3401 Samarbejde med partnere og interessenter 21 000,00
UDGIFTER I ALT 1 500 000,00
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Afsnit  Overførsel af Overførsel af Overførsel af 

Kapitel  Budgetbeskrivelse 19.4.2013 28.5.2013 6.6.2013 
Post  ASO.149 ASO.154 ASO.156 

  FB BB FB BB FB BB 
  
1 Personaleudgifter 
11 Lønninger og godtgørelser – 60 000,00 – 60 000,00
1101 Grundlønninger – 23 328,43 – 23 328,43
1102 Familietillæg 105 828,43 105 828,43
1103 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg – 105 000,00 – 105 000,00
1104 Sekretariatstillæg 
1105 Kontraktansatte 80 000,00 80 000,00
1106 Udstationerede nationale eksperter – 100 000,00 – 100 000,00
1107 Praktikanter 
1108 Sygeforsikring – 15 000,00 – 15 000,00
1109 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme – 2 500,00 – 2 500,00
1110 Arbejdsløshedsforsikring 
1111 Stiftelse og opretholdelse af pensionsrettigheder 
1112 Ydelser ved barnefødsel og ved død 
1113 Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie 
1114 Fast godtgørelse for tjenesteudlæg 
1115 Andre godtgørelser 
1116 Justeringskoefficienter 
12 Udgifter til ansættelse af personale 60 000,00 60 000,00
1201 Ansættelsesudgifter 
1202 Rejseudgifter, bosættelsesgodtgørelser, dagpenge, flytteudgifter 60 000,00 60 000,00
1203 Udvælgelsesbistand 
13 Udgifter til tjenesterejser – 9 000,00 – 9 000,00
1301 Udgifter til tjenesterejser – 9 000,00 – 9 000,00
14 Sociomedicinsk infrastruktur 9 000,00 9 000,00
1401 Restauranter og kantiner 
1402 Lægetjeneste 24 000,00 24 000,00
1403 Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte – 5 000,00 – 5 000,00
1404 Dagcentre for mindre børn og skoler – 10 000,00 – 10 000,00
1405 Særlige godtgørelser til handicappede 
15 Undervisning og kurser for ansatte 
1501 Undervisning og sprogkurser for ansatte 
16 Eksterne tjenesteydelser 
1601 Vikarer 
1602 Andre eksterne tjenesteydelser 
17 Receptioner og arrangementer 
1701 Udgifter til receptioner og repræsentation 
2 Infrastruktur og driftsudgifter 
20 Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter 
2001 Lejeudgifter – 38 000,00 – 38 000,00
2002 Forsikringer 
2003 Rengøring og vedligeholdelse 
2004 Sikring af og tilsyn med ejendommen 
2005 Indretning af lokaler 38 000,00 38 000,00
2006 Bygge- og anlægsarbejder og infrastrukturer 
2007 Vand, gas, elektricitet, opvarmning 
21 Informations- og kommunikationsteknologi 
2101 IKT-udstyr 
2102 IKT-vedligeholdelse 
2103 IKT-bistand 
22 Løsøre og omkostninger i forbindelse hermed 
2201 Teknisk udstyr og materiel (køb, udskiftning, leje, istandsættelse) 
2202 Udstyr til kontorbrug 
2203 Inventar 
2204 Udgifter til dokumentation og bibliotek 
23 Løbende administrative udgifter 
2301 Papir og kontorartikler 
2302 Forbrugsmaterialer til kontorbrug 
2303 Bankomkostninger og andre finansielle udgifter 
2304 Procesomkostninger 
2305 Diverse forsikringer 
2306 Administrative udgifter til interne og eksterne møder 
2307 Transport og flytning 
2308 Virksomhedsrådgivning 
2309 Administrative udgifter til oversættelse og tolkning 
2310 Publikationer 
2311 Kommunikation 
2312 Forvaltning 
2313 Administrativ bistand fra EU-institutioner og -organer 
24 Porto og telekommunikation 
2401 Porto og andre forsendelsesomkostninger 
2402 Telekommunikationsudstyr 
2403 Telekommunikationsgebyrer 
3 Driftsudgifter 
31 Støtte til gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem 
3101 Horisontal støtte til gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem 
3102 Årsrapport om asylsituationen 
3103 Tidlig varsling og dataanalyse 
32 Støtte til det praktiske samarbejde mellem medlemsstaterne 
3201 Horisontal støtte til det praktiske samarbejde mellem medlemsstaterne 
3202 EASO-uddannelse 
3203 Kvalitetsprocesser 
3204 Oplysninger om oprindelseslande 
3205 Flytning, genbosættelse og ekstern dimension 
33 Støtte til medlemsstater, der er udsat for et særligt pres 
3301 Horisontal støtte til medlemsstater, der er udsat for et særligt pres 29 976,15
3302 Støtte i nødsituationer – 29 976,15
34 Samarbejde med partnere og interessenter 
3401 Samarbejde med partnere og interessenter 
UDGIFTER I ALT 
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    Overførsler efter den halvårlige 

budgetrevision 2013 
Afsnit  Overførsel af Overførsel af T1 – 19.7.2013 ASO.162 
Kapitel  Budgetbeskrivelse 9.7.2013 16.7.2013 T2 – 25.7.2013 ASO.163 
Post  ASO.160 ASO.158 T3 – 26.7.2013 ASO.166 

  FB BB FB BB FB BB 
  
1 Personaleudgifter – 0,00 – 0,00
11 Lønninger og godtgørelser 4 458,00 4 458,00
1101 Grundlønninger – 110 451,57 – 110 451,57
1102 Familietillæg 62 077,57 62 077,57
1103 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg – 60 521,00 – 60 521,00
1104 Sekretariatstillæg 
1105 Kontraktansatte 119 671,00 119 671,00
1106 Udstationerede nationale eksperter – 13 000,00 – 13 000,00
1107 Praktikanter 
1108 Sygeforsikring 4 870,00 4 870,00
1109 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme 3 013,00 3 013,00
1110 Arbejdsløshedsforsikring – 1 201,00 – 1 201,00
1111 Stiftelse og opretholdelse af pensionsrettigheder 
1112 Ydelser ved barnefødsel og ved død 
1113 Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie 
1114 Fast godtgørelse for tjenesteudlæg 
1115 Andre godtgørelser 
1116 Justeringskoefficienter 
12 Udgifter til ansættelse af personale 66 000,00 66 000,00
1201 Ansættelsesudgifter 55 000,00 55 000,00
1202 Rejseudgifter, bosættelsesgodtgørelser, dagpenge, flytteudgifter 11 000,00 11 000,00
1203 Udvælgelsesbistand 
13 Udgifter til tjenesterejser – 96 408,35 – 96 408,35 – 57 457,65 – 57 457,65
1301 Udgifter til tjenesterejser – 96 408,35 – 96 408,35 – 57 457,65 – 57 457,65
14 Sociomedicinsk infrastruktur - 43 000,00 – 43 000,00
1401 Restauranter og kantiner 
1402 Lægetjeneste 
1403 Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte – 4 000,00 – 4 000,00
1404 Dagcentre for mindre børn og skoler – 39 000,00 – 39 000,00
1405 Særlige godtgørelser til handicappede 
15 Undervisning og kurser for ansatte 30 000,00 30 000,00
1501 Undervisning og sprogkurser for ansatte 30 000,00 30 000,00
16 Eksterne tjenesteydelser 96 408,35 96 408,35 – 0,35 – 0,35
1601 Vikarer 96 408,35 96 408,35 – 0,35 – 0,35
1602 Andre eksterne tjenesteydelser 
17 Receptioner og arrangementer 
1701 Udgifter til receptioner og repræsentation 
2 Infrastruktur og driftsudgifter 
20 Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter – 35 900,00 – 35 900,00
2001 Lejeudgifter – 12 000,00 – 12 000,00
2002 Forsikringer 
2003 Rengøring og vedligeholdelse – 10 900,00 – 10 900,00
2004 Sikring af og tilsyn med ejendommen 
2005 Indretning af lokaler 
2006 Bygge- og anlægsarbejder og infrastrukturer 
2007 Vand, gas, elektricitet, opvarmning – 13 000,00 – 13 000,00
21 Informations- og kommunikationsteknologi 62 400,00 62 400,00
2101 IKT-udstyr 100 500,00 100 500,00
2102 IKT-vedligeholdelse 1 400,00 1 400,00
2103 IKT-bistand – 39 500,00 – 39 500,00
22 Løsøre og omkostninger i forbindelse hermed – 10 500,00 – 10 500,00
2201 Teknisk udstyr og materiel (køb, udskiftning, leje, istandsættelse) 
2202 Udstyr til kontorbrug 15 000,00 15 000,00
2203 Inventar – 10 500,00 – 10 500,00
2204 Udgifter til dokumentation og bibliotek – 15 000,00 – 15 000,00
23 Løbende administrative udgifter – 13 000,00 – 13 000,00
2301 Papir og kontorartikler 13 000,00 13 000,00
2302 Forbrugsmaterialer til kontorbrug – 21 000,00 – 21 000,00
2303 Bankomkostninger og andre finansielle udgifter 
2304 Procesomkostninger 15 000,00 15 000,00
2305 Diverse forsikringer 
2306 Administrative udgifter til interne og eksterne møder – 79 000,00 – 79 000,00
2307 Transport og flytning 
2308 Virksomhedsrådgivning 
2309 Administrative udgifter til oversættelse og tolkning 35 000,00 35 000,00
2310 Publikationer 17 000,00 17 000,00
2311 Kommunikation 4 000,00 4 000,00
2312 Forvaltning 
2313 Administrativ bistand fra EU-institutioner og -organer 3 000,00 3 000,00
24 Porto og telekommunikation – 3 000,00 – 3 000,00
2401 Porto og andre forsendelsesomkostninger – 4 000,00 – 4 000,00
2402 Telekommunikationsudstyr 9 500,00 9 500,00
2403 Telekommunikationsgebyrer – 8 500,00 – 8 500,00
3 Driftsudgifter 
31 Støtte til gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem – 52 000,00 – 80 000,00 – 14 000,00
3101 Horisontal støtte til gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem 50 000,00
3102 Årsrapport om asylsituationen – 80 000,00 – 24 000,00
3103 Tidlig varsling og dataanalyse – 52 000,00 – 40 000,00
32 Støtte til det praktiske samarbejde mellem medlemsstaterne 52 000,00 3 000,00 2 500,00
3201 Horisontal støtte til det praktiske samarbejde mellem medlemsstaterne – 80 664,00 664,00
3202 EASO-uddannelse – 79 000,00
3203 Kvalitetsprocesser – 174 000,00
3204 Oplysninger om oprindelseslande 132 664,00 206 836,00
3205 Flytning, genbosættelse og ekstern dimension 3 000,00 48 000,00
33 Støtte til medlemsstater, der er udsat for et særligt pres 77 000,00 13 500,00
3301 Horisontal støtte til medlemsstater, der er udsat for et særligt pres – 11 321,45
3302 Støtte i nødsituationer 77 000,00 24 821,45
34 Samarbejde med partnere og interessenter – 2 000,00
3401 Samarbejde med partnere og interessenter – 2 000,00
UDGIFTER I ALT – 0,00 – 0,00
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Afsnit  Overførsel af Overførsel af Overførsel af 
Kapitel  Budgetbeskrivelse 6.9.2013 ASO.168 2.10.2013 21.10.2013 
Post  17.9.2013 ASO.170 (yderligere) ASO.172 ASO.174 

  FB BB FB BB FB BB 
        

1 Personaleudgifter 
11 Lønninger og godtgørelser 
1101 Grundlønninger 
1102 Familietillæg 
1103 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg 
1104 Sekretariatstillæg 
1105 Kontraktansatte 
1106 Udstationerede nationale eksperter 
1107 Praktikanter 
1108 Sygeforsikring 
1109 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme 
1110 Arbejdsløshedsforsikring 
1111 Stiftelse og opretholdelse af pensionsrettigheder 
1112 Ydelser ved barnefødsel og ved død 
1113 Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie 
1114 Fast godtgørelse for tjenesteudlæg 
1115 Andre godtgørelser 
1116 Justeringskoefficienter 
12 Udgifter til ansættelse af personale 
1201 Ansættelsesudgifter 
1202 Rejseudgifter, bosættelsesgodtgørelser, dagpenge, flytteudgifter 
1203 Udvælgelsesbistand 
13 Udgifter til tjenesterejser 
1301 Udgifter til tjenesterejser 
14 Sociomedicinsk infrastruktur 
1401 Restauranter og kantiner 
1402 Lægetjeneste 
1403 Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte 
1404 Dagcentre for mindre børn og skoler 
1405 Særlige godtgørelser til handicappede 
15 Undervisning og kurser for ansatte 
1501 Undervisning og sprogkurser for ansatte 
16 Eksterne tjenesteydelser 
1601 Vikarer 
1602 Andre eksterne tjenesteydelser 
17 Receptioner og arrangementer 
1701 Udgifter til receptioner og repræsentation 
2 Infrastruktur og driftsudgifter 
20 Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter 
2001 Lejeudgifter 
2002 Forsikringer 
2003 Rengøring og vedligeholdelse 
2004 Sikring af og tilsyn med ejendommen 
2005 Indretning af lokaler 
2006 Bygge- og anlægsarbejder og infrastrukturer 
2007 Vand, gas, elektricitet, opvarmning 
21 Informations- og kommunikationsteknologi 
2101 Ikt-udstyr 80 000,00 80 000,00
2102 Ikt-vedligeholdelse 
2103 Ikt-bistand – 80 000,00 – 80 000,00
22 Løsøre og omkostninger i forbindelse hermed 
2201 Teknisk udstyr og materiel (køb, udskiftning, leje, istandsættelse) 
2202 Udstyr til kontorbrug 
2203 Inventar 
2204 Udgifter til dokumentation og bibliotek 
23 Løbende administrative udgifter 
2301 Papir og kontorartikler 
2302 Forbrugsmaterialer til kontorbrug 
2303 Bankomkostninger og andre finansielle udgifter 
2304 Procesomkostninger 
2305 Diverse forsikringer 
2306 Administrative udgifter til interne og eksterne møder 
2307 Transport og flytning 
2308 Virksomhedsrådgivning 
2309 Administrative udgifter til oversættelse og tolkning 32 000,00 32 000,00
2310 Publikationer – 40 000,00 – 40 000,00
2311 Kommunikation 8 000,00 8 000,00
2312 Forvaltning 
2313 Administrativ bistand fra EU-institutioner og -organer 
24 Porto og telekommunikation 
2401 Porto og andre forsendelsesomkostninger 
2402 Telekommunikationsudstyr 
2403 Telekommunikationsgebyrer 
3 Driftsudgifter 
31 Støtte til gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem 
3101 Horisontal støtte til gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem 
3102 Årsrapport om asylsituationen 
3103 Tidlig varsling og dataanalyse 
32 Støtte til det praktiske samarbejde mellem medlemsstaterne – 265,03 – 265,03
3201 Horisontal støtte til det praktiske samarbejde mellem medlemsstaterne 
3202 EASO-uddannelse 
3203 Kvalitetsprocesser 
3204 Oplysninger om oprindelseslande 
3205 Flytning, genbosættelse og ekstern dimension – 265,03 – 265,03
33 Støtte til medlemsstater, der er udsat for et særligt pres 265,03 265,03
3301 Horisontal støtte til medlemsstater, der er udsat for et særligt pres 265,03 265,03
3302 Støtte i nødsituationer 
34 Samarbejde med partnere og interessenter 
3401 Samarbejde med partnere og interessenter 
UDGIFTER I ALT 

 

  



ÅrSrAppOrt  fOr 2013 Om  DEt EurOpæiSkE ASylStøttEkOntOrS virkSOmhED — 81

Afsnit  
Kapitel  
Post 

 Budgetbeskrivelse 
Overførsel af 
19.11.2013  
ASO.176 

Overførsel af 
20.11.2013  
ASO.178 

Overførsel af 
20.11.2013  
ASO.180 

  FB BB FB BB FB BB 
1 Personaleudgifter 
11 Lønninger og godtgørelser 
1101 Grundlønninger 
1102 Familietillæg 
1103 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg 
1104 Sekretariatstillæg 
1105 Kontraktansatte 
1106 Udstationerede nationale eksperter 
1107 Praktikanter 
1108 Sygeforsikring 
1109 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme 
1110 Arbejdsløshedsforsikring 
1111 Stiftelse og opretholdelse af pensionsrettigheder 
1112 Ydelser ved barnefødsel og ved død 
1113 Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie 
1114 Fast godtgørelse for tjenesteudlæg 
1115 Andre godtgørelser 
1116 Justeringskoefficienter 
12 Udgifter til ansættelse af personale 
1201 Ansættelsesudgifter 
1202 Rejseudgifter, bosættelsesgodtgørelser, dagpenge, flytteudgifter 
1203 Udvælgelsesbistand 
13 Udgifter til tjenesterejser 
1301 Udgifter til tjenesterejser 
14 Sociomedicinsk infrastruktur 
1401 Restauranter og kantiner 
1402 Lægetjeneste 
1403 Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte 
1404 Dagcentre for mindre børn og skoler 
1405 Særlige godtgørelser til handicappede 
15 Undervisning og kurser for ansatte 
1501 Undervisning og sprogkurser for ansatte 
16 Eksterne tjenesteydelser 
1601 Vikarer 
1602 Andre eksterne tjenesteydelser 
17 Receptioner og arrangementer 
1701 Udgifter til receptioner og repræsentation 
2 Infrastruktur og driftsudgifter 
20 Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter – 15 000,00 – 15 000,00 13 000,00 13 000,00
2001 Lejeudgifter 
2002 Forsikringer 
2003 Rengøring og vedligeholdelse 
2004 Sikring af og tilsyn med ejendommen 
2005 Indretning af lokaler – 15 000,00 – 15 000,00
2006 Bygge- og anlægsarbejder og infrastrukturer 
2007 Vand, gas, elektricitet, opvarmning 13 000,00 13 000,00
21 Informations- og kommunikationsteknologi – 13 000,00 – 13 000,00
2101 IKT-udstyr 
2102 IKT-vedligeholdelse – 13 000,00 – 13 000,00
2103 IKT-bistand 
22 Løsøre og omkostninger i forbindelse hermed 
2201 Teknisk udstyr og ?installations (køb, udskiftning, leje, istandsættelse) 
2202 Udstyr til kontorbrug 
2203 Inventar 
2204 Udgifter til dokumentation og bibliotek 
23 Løbende administrative udgifter 41 000,00 41 000,00 – 13 000,00 – 13 000,00
2301 Papir og kontorartikler 
2302 Forbrugsmaterialer til kontorbrug 
2303 Bankomkostninger og andre finansielle udgifter 
2304 Procesomkostninger 
2305 Diverse forsikringer 
2306 Administrative udgifter til interne og eksterne møder 
2307 Transport og flytning 
2308 Virksomhedsrådgivning 41 000,00 41 000,00
2309 Administrative udgifter til oversættelse og tolkning 
2310 Publikationer – 15 200,00 – 15 200,00
2311 Kommunikation 2 200,00 2 200,00
2312 Forvaltning 
2313 Administrativ bistand fra EU-institutioner og -organer 
24 Porto og telekommunikation – 13 000,00 – 13 000,00
2401 Porto og andre forsendelsesomkostninger 
2402 Telekommunikationsudstyr – 13 000,00 – 13 000,00
2403 Telekommunikationsgebyrer 
3 Driftsudgifter 
31 Støtte til gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem 191 000,00
3101 Horisontal støtte til gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem – 80 000,00 – 30 000,00
3102 Årsrapport om asylsituationen – 17 000,00 – 66 000,00
3103 Tidlig varsling og dataanalyse 97 000,00 287 000,00
32 Støtte til det praktiske samarbejde mellem medlemsstaterne – 191 000,00
3201 Horisontal støtte til det praktiske samarbejde mellem medlemsstaterne – 41 000,00
3202 EASO-uddannelse 
3203 Kvalitetsprocesser 
3204 Oplysninger om oprindelseslande – 150 000,00
3205 Flytning, genbosættelse og ekstern dimension 
33 Støtte til medlemsstater, der er udsat for et særligt pres 
3301 Horisontal støtte til medlemsstater, der er udsat for et særligt pres 
3302 Støtte i nødsituationer 
34 Samarbejde med partnere og interessenter 
3401 Samarbejde med partnere og interessenter 
UDGIFTER I ALT 
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Afsnit  
Kapitel  
Post 

 Budgetbeskrivelse 
Overførsel af 

6.12.2013  
ASO.183 

Overførsel af 
6.12.2013  
ASO.187 

Overførsel af 
17.12.2013  
ASO.189 

  FB BB FB BB FB BB 
1 Personaleudgifter 
11 Lønninger og godtgørelser 
1101 Grundlønninger – 6 550,00 – 6 550,00
1102 Familietillæg 
1103 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg 
1104 Sekretariatstillæg 
1105 Kontraktansatte 6 300,00 6 300,00
1106 Udstationerede nationale eksperter 
1107 Praktikanter 
1108 Sygeforsikring 
1109 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme 
1110 Arbejdsløshedsforsikring 
1111 Stiftelse og opretholdelse af pensionsrettigheder 
1112 Ydelser ved barnefødsel og ved død 
1113 Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie 250,00 250,00
1114 Fast godtgørelse for tjenesteudlæg 
1115 Andre godtgørelser 
1116 Justeringskoefficienter 
12 Udgifter til ansættelse af personale 
1201 Ansættelsesudgifter 
1202 Rejseudgifter, bosættelsesgodtgørelser, dagpenge, flytteudgifter 
1203 Udvælgelsesbistand 
13 Udgifter til tjenesterejser 
1301 Udgifter til tjenesterejser 
14 Sociomedicinsk infrastruktur 
1401 Restauranter og kantiner 
1402 Lægetjeneste 
1403 Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte 
1404 Dagcentre for mindre børn og skoler 
1405 Særlige godtgørelser til handicappede 
15 Undervisning og kurser for ansatte 
1501 Undervisning og sprogkurser for ansatte 
16 Eksterne tjenesteydelser 
1601 Vikarer 
1602 Andre eksterne tjenesteydelser 
17 Receptioner og arrangementer 
1701 Udgifter til receptioner og repræsentation 
2 Infrastruktur og driftsudgifter 
20 Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter 6 000,00 6 000,00
2001 Lejeudgifter 
2002 Forsikringer 
2003 Rengøring og vedligeholdelse 
2004 Sikring af og tilsyn med ejendommen 6 000,00 6 000,00
2005 Indretning af lokaler 
2006 Bygge- og anlægsarbejder og infrastrukturer 
2007 Vand, gas, elektricitet, opvarmning 
21 Informations- og kommunikationsteknologi 
2101 IKT-udstyr – 18 000,00 – 18 000,00
2102 IKT-vedligeholdelse 
2103 IKT-bistand 18 000,00 18 000,00
22 Løsøre og omkostninger i forbindelse hermed 
2201 Teknisk udstyr og materiel (køb, udskiftning, leje, istandsættelse) 
2202 Udstyr til kontorbrug 
2203 Inventar 
2204 Udgifter til dokumentation og bibliotek 
23 Løbende administrative udgifter – 6 000,00 – 6 000,00
2301 Papir og kontorartikler 
2302 Forbrugsmaterialer til kontorbrug 
2303 Bankomkostninger og andre finansielle udgifter 
2304 Procesomkostninger – 6 000,00 – 6 000,00
2305 Diverse forsikringer 
2306 Administrative udgifter til interne og eksterne møder 
2307 Transport og flytning 
2308 Virksomhedsrådgivning 
2309 Administrative udgifter til oversættelse og tolkning 
2310 Publikationer 
2311 Kommunikation 
2312 Forvaltning 
2313 Administrativ bistand fra EU-institutioner og -organer 
24 Porto og telekommunikation 
2401 Porto og andre forsendelsesomkostninger 
2402 Telekommunikationsudstyr 
2403 Telekommunikationsgebyrer 
3 Driftsudgifter 
31 Støtte til gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem 
3101 Horisontal støtte til gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem 
3102 Årsrapport om asylsituationen 
3103 Tidlig varsling og dataanalyse 
32 Støtte til det praktiske samarbejde mellem medlemsstaterne 
3201 Horisontal støtte til det praktiske samarbejde mellem medlemsstaterne 
3202 EASO-uddannelse 
3203 Kvalitetsprocesser 
3204 Oplysninger om oprindelseslande 
3205 Flytning, genbosættelse og ekstern dimension 
33 Støtte til medlemsstater, der er udsat for et særligt pres 
3301 Horisontal støtte til medlemsstater, der er udsat for et særligt pres 
3302 Støtte i nødsituationer 
34 Samarbejde med partnere og interessenter 
3401 Samarbejde med partnere og interessenter 
UDGIFTER I ALT 
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Afsnit  Overførsel af Overførsel af EASO’s budget for 2013 efter overførsler og  
Kapitel  Budgetbeskrivelse 17.12.2013 19.12.2013 ændringsbudget 1/2013 
Post  ASO.191 ASO.193   

      FB BB 
   
1 Personaleudgifter  5 044 000,00 5 044 000,00
11 Lønninger og godtgørelser  3 982 000,00 3 982 000,00
1101 Grundlønninger  2 063 450,00 2 063 450,00
1102 Familietillæg  325 000,00 325 000,00
1103 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg  375 000,00 375 000,00
1104 Sekretariatstillæg  
1105 Kontraktansatte  466 300,00 466 300,00
1106 Udstationerede nationale eksperter  525 000,00 525 000,00
1107 Praktikanter  
1108 Sygeforsikring  86 000,00 86 000,00
1109 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme  15 000,00 15 000,00
1110 Arbejdsløshedsforsikring  35 000,00 35 000,00
1111 Stiftelse og opretholdelse af pensionsrettigheder  
1112 Ydelser ved barnefødsel og ved død  1 000,00 1 000,00
1113 Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie  90 250,00 90 250,00
1114 Fast godtgørelse for tjenesteudlæg  
1115 Andre godtgørelser  
1116 Justeringskoefficienter  
12 Udgifter til ansættelse af personale  370 000,00 370 000,00
1201 Ansættelsesudgifter  150 000,00 150 000,00
1202 Rejseudgifter, bosættelsesgodtgørelser, dagpenge, flytteudgifter  220 000,00 220 000,00
1203 Udvælgelsesbistand  
13 Udgifter til tjenesterejser  310 509,00 310 509,00
1301 Udgifter til tjenesterejser  310 509,00 310 509,00
14 Sociomedicinsk infrastruktur  35 000,00 35 000,00
1401 Restauranter og kantiner  
1402 Lægetjeneste  30 000,00 30 000,00
1403 Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte  5 000,00 5 000,00
1404 Dagcentre for mindre børn og skoler  
1405 Særlige godtgørelser til handicappede  
15 Undervisning og kurser for ansatte  100 000,00 100 000,00
1501 Undervisning og sprogkurser for ansatte  100 000,00 100 000,00
16 Eksterne tjenesteydelser  241 491,00 241 491,00
1601 Vikarer  241 491,00 241 491,00
1602 Andre eksterne tjenesteydelser  
17 Receptioner og arrangementer  5 000,00 5 000,00
1701 Udgifter til receptioner og repræsentation  5 000,00 5 000,00
2 Infrastruktur og driftsudgifter  1 956 000,00 1 956 000,00
20 Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter  398 100,00 398 100,00
2001 Lejeudgifter  150 000,00 150 000,00
2002 Forsikringer  5 000,00 5 000,00
2003 Rengøring og vedligeholdelse  29 100,00 29 100,00
2004 Sikring af og tilsyn med ejendommen  106 000,00 106 000,00
2005 Indretning af lokaler  23 000,00 23 000,00
2006 Bygge- og anlægsarbejder og infrastrukturer  
2007 Vand, gas, elektricitet, opvarmning  85 000,00 85 000,00
21 Informations- og kommunikationsteknologi  684 400,00 684 400,00
2101 IKT-udstyr  458 000,00 458 000,00
2102 IKT-vedligeholdelse  48 400,00 48 400,00
2103 IKT-bistand  178 000,00 178 000,00
22 Løsøre og omkostninger i forbindelse hermed  79 500,00 79 500,00
2201 Teknisk udstyr og materiel (køb, udskiftning, leje, istandsættelse)  
2202 Udstyr til kontorbrug  15 000,00 15 000,00
2203 Inventar  64 500,00 64 500,00
2204 Udgifter til dokumentation og bibliotek  
23 Løbende administrative udgifter  720 000,00 720 000,00
2301 Papir og kontorartikler  38 000,00 38 000,00
2302 Forbrugsmaterialer til kontorbrug  14 000,00 14 000,00
2303 Bankomkostninger og andre finansielle udgifter  1 000,00 1 000,00
2304 Procesomkostninger  14 000,00 14 000,00
2305 Diverse forsikringer  5 000,00 5 000,00
2306 Administrative udgifter til interne og eksterne møder  175 000,00 175 000,00
2307 Transport og flytning  5 000,00 5 000,00
2308 Virksomhedsrådgivning  41 000,00 41 000,00
2309 Administrative udgifter til oversættelse og tolkning  252 000,00 252 000,00
2310 Publikationer  46 800,00 46 800,00
2311 Kommunikation  44 200,00 44 200,00
2312 Forvaltning  
2313 Administrativ bistand fra EU-institutioner og -organer  84 000,00 84 000,00
24 Porto og telekommunikation  74 000,00 74 000,00
2401 Porto og andre forsendelsesomkostninger  1 000,00 1 000,00
2402 Telekommunikationsudstyr  
2403 Telekommunikationsgebyrer  73 000,00 73 000,00
3 Driftsudgifter  5 000 000,00 3 500 000,00
31 Støtte til gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem – 83 000,00 – 2 778,11 720 000,00 612 221,89
3101 Horisontal støtte til gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem – 20 000,00  20 000,00
3102 Årsrapport om asylsituationen 5 000,00  203 000,00 258 000,00
3103 Tidlig varsling og dataanalyse 68 000,00 2 778,11 497 000,00 354 221,89
32 Støtte til det praktiske samarbejde mellem medlemsstaterne – 102 998,47 238 000,00 13 438,62 2 699 736,50 2 113 673,59
3201 Horisontal støtte til det praktiske samarbejde mellem medlemsstaterne 8 500,00 2 778,11 100 000,00 28 278,11
3202 EASO-uddannelse – 25 000,00 296 000,00 30 110,40 1 175 000,00 1 147 110,40
3203 Kvalitetsprocesser – 25 000,00 79 000,00 – 12 930,68 425 000,00 317 069,32
3204 Oplysninger om oprindelseslande – 25 179,72 900 000,00 549 320,28
3205 Flytning, genbosættelse og ekstern dimension – 52 998,47 – 128 500,00 18 660,51 99 736,50 71 895,48
33 Støtte til medlemsstater, der er udsat for et særligt pres 102 998,47 – 155 000,00 25 400,00 1 430 263,50 745 165,03
3301 Horisontal støtte til medlemsstater, der er udsat for et særligt pres  50 265,03 38 919,73
3302 Støtte i nødsituationer 102 998,47 155 000,00 25 400,00 1 379 998,47 706 245,30
34 Samarbejde med partnere og interessenter – 36 060,51 150 000,00 28 939,49
3401 Samarbejde med partnere og interessenter – 36 060,51 150 000,00 28 939,49
UDGIFTER I ALT  12 000 000,00 10 500 000,00
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3.5.4. Økonomisk	forvaltning

i 2013 var de vigtigste resultater i forbindelse med den økonomiske forvaltning:

• forbedret budgetgennemførelsesgrad
• strømlinede finansielle kredsløb
• fortsat coaching af aktører, der er involveret i de finansielle kredsløb
• gennemførelse af uploadsystem til massebetalinger for at forbedre resultaterne med hensyn til 

betalingsforsinkelser.

3.5.5. Bilag

Bilag	I	—	indkøbsaktiviteter

• nedenstående tabel viser EASO’s indkøbs- og kontraktaktiviteter i 2013

TYPE	AF	PROCEDURE	OG	
KONTRAKT

BESKRIVELSE KONTRAKT-
NUMMER

LEVERANDØRENS	
NAVN

DATO FOR 
KONTRAK-

TENS UNDER-
SKRIVELSE

KONTRAK-
TENS NETTO-
BELØB	(EUR)

Direkte tjenesteydelse  
udbud med forhandling  
< 60 000 EUR

hosting af 
EAC-portal

EASO/2012/26 ingenious 
Solutions ltd

19.2.2013  41 337,28

Direkte tjenesteydelse  
udbud med forhandling  
< 60 000 EUR

Vikarydelser EASO/2012/68 hr Outsourcing 
and temping c/o 
misco

23.1.2013  52 595,76

Direkte tjenesteydelse  
udbud med forhandling  
< 60 000 EUR

rengøringsydelser EASO/2013/98 Clentec limited 1.7.2013  15 600,00

Direkte tjenesteydelse  
udbud med forhandling  
< 60 000 EUR

Sikkerhedstjene-
ster

EASO/2013/80 Jf Security and 
Consultancy 
Services

1.3.2013  20 100,00

Direkte tjenesteydelse  
udbud med forhandling  
< 25 000 EUR

rengøringsydelser EASO/2012/70 GAfA SAvEWAy 
LTD

17.2.2013  7 776,00

Direkte tjenesteydelse  
udbud med forhandling  
< 60 000 EUR

Ejendomsforsik-
ring for EASO

EASO/2013/118 Gasanmamo 
insurance ltd

23.10.2013  14 982,00

Direkte levering  
udbud med forhandling  
< 60 000 EUR

IT-udstyr 
— servere

EASO/2012/69 fGl information 
technology ltD

27.2.2013  38 070,34

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
Di/07190

EDB-udstyr 0149/2013 Bechtle 17.9.2013  50 510,20

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
Di/07190

EDB-udstyr 0191/2013 Bechtle 19.9.2013  13 600,02

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
Di/07190

EDB-udstyr 0192/2013 Bechtle 19.9.2013  28 777,28

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
Di/07210-00

EDB-udstyr 0013/2013 Bechtle 18.10.2013  77 556,90
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TYPE	AF	PROCEDURE	OG	
KONTRAKT

BESKRIVELSE KONTRAKT-
NUMMER

LEVERANDØRENS	
NAVN

DATO FOR 
KONTRAK-

TENS UNDER-
SKRIVELSE

KONTRAK-
TENS NETTO-
BELØB	(EUR)

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
Di/07210-00

EDB-udstyr 0048/2013 Bechtle 18.10.2013  61 247,15

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
Di/07210-00

EDB-udstyr 0049/2013 Bechtle 18.10.2013  16 594,26

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
Di/07190

EDB-udstyr 0276/2013 Bechtle 24.10.2013  15 066,60

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
Di/07210-00

EDB-udstyr 0149/2013 Bechtle 11.11.2013  47 135,04

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
Di/07190

EDB-udstyr 0266/2013 Bechtle 29.11.2013  9 878,50

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
EASO/2013/101

vedligeholdelse 01/2013 Bilbomatica S.A. 4.10.2013  180 000,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
Di/06820

Software 02/2013 Comparex 
Nederland

13.6.2013  34 792,36

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
Di/06820

Software 03/2013 Comparex 
Nederland

13.6.2013  49 577,11

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
Di/06820

Software 06/2013 Comparex 
Nederland

2.8.2013  183,29

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
Di/06820

Software 07/2013 Comparex 
Nederland

1.10.2013  195 264,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
Di/06820

Software 05/2013 Comparex 
Nederland

2.10.2013  124 502,95

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
Di/06820

Software 10/2013 Comparex 
Nederland

5.11.2013  23 659,14

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
Di/06820

Software 9/2013 Comparex 
Nederland

21.11.2013  50 112,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
Di/06820

Software 11/2013 Comparex 
Nederland

21.11.2013  16 454,94
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TYPE	AF	PROCEDURE	OG	
KONTRAKT

BESKRIVELSE KONTRAKT-
NUMMER

LEVERANDØRENS	
NAVN

DATO FOR 
KONTRAK-

TENS UNDER-
SKRIVELSE

KONTRAK-
TENS NETTO-
BELØB	(EUR)

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
Di/06820

Software 12/2013 Comparex 
Nederland

9.12.2013  8 865,70

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
Di/06820

Software 14/2013 Comparex 
Nederland

18.12.2013 16 279,48

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
Di/06820

Software 13/2013 Comparex 
Nederland

18.12.2013  813,60

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
BuDG11/pO/005

ABAC-uddannelse EASO/2013/01 Deloitte Consulting 7.3.2013  8 780,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
BuDG11/pO/005

ABAC-uddannelse EASO/2013/SC02 Deloitte Consulting 3.7.2013  6 145,54

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
BuDG11/pO/005

ABAC-uddannelse EASO/2013/SC03 Deloitte Consulting 23.9.2013  6 145,54

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
BuDG11/pO/005

ABAC-uddannelse EASO/2013/SC04 Deloitte Consulting 7.11.2013  8 115,32

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
OiB10/pr/2007/014/054/co/
Lot 1 

Inventar EASO/2013/01 DrOmEAs ABEEA 30.4.2013  18 285,39

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
EASO/2013/127

luftfriskere 01/2013 GDl trading and 
Services ltd

29.10.2013  343,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
Di/06940

it-udstyr — toner 0742 GetSys 
luxembourg

15.4.2013  1 323,93

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
Di/06940

IT-udstyr 
— farvebånd

0846 GetSys 
luxembourg

13.6.2013  703,20

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
Di/06940

IT-udstyr 
— printere

895 GetSys 
luxembourg

26.7.2013  9 083,84

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
Di/06940

it-udstyr — tonere 1112 GetSys 
luxembourg

23.10.2013  5 803,42

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
Di/06940

IT-udstyr 
— printere

1102 GetSys 
luxembourg

23.10.2013  5 382,17
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TYPE	AF	PROCEDURE	OG	
KONTRAKT

BESKRIVELSE KONTRAKT-
NUMMER

LEVERANDØRENS	
NAVN

DATO FOR 
KONTRAK-

TENS UNDER-
SKRIVELSE

KONTRAK-
TENS NETTO-
BELØB	(EUR)

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
EASO/2013/116

rådgivende forum 
2013

02/2013 Grand hotel 
Excelsior

27.11.2013  1 918,80

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
EASO/2013/121

rådgivende forum 
2013

01/2013 Grand hotel 
Excelsior

27.11.2013  7 058,36

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
EASO/2013/116

EASO’s 13. 
bestyrelsesmøde

01/2013 Grand hotel 
Excelsior

28.11.2013  6 345,60

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
Di/07020

microsoftlicenser 2012-MP-0075 hewlett packard 
Belgium

15.2.2013  38 108,07

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/29

Vikarydelser SC 1/2013 fWC 
EASO/2013/29

hr Outsorcing and 
temping Solution

11.7.2013  52 266,15

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/29

Vikarydelser SC 2/2013 fWC 
EASO/2013/29

hr Outsorcing and 
temping Solution

9.9.2013  13 332,60

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/29

Vikarydelser SC 3/2013 fWC 
EASO/2013/29

hr Outsorcing and 
temping Solution

24.9.2013  13 801,20

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/29

Vikarydelser SC 4/2013 fWC 
EASO/2013/29

hr Outsorcing and 
temping Solution

10.10.2013  5 526,53

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/29

Vikarydelser SC 5/2013 fWC 
EASO/2013/29

hr Outsorcing and 
temping Solution

22.10.2013  1 935,53

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/29

Vikarydelser SC 6/2013 fWC 
EASO/2013/29

hr Outsorcing and 
temping Solution

4.12.2013  2 416,73

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/79

EASO’s bestyrelse 
4.-5.2.2013 
catering

01/2013 island Catering ltd 1.2.2013  3 830,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/79

7.-8.2.2013 
catering

02/2013 island Catering ltd 7.2.2013  1 134,40

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/79

Møde vedrørende 
sporing af familier 
11.-12.3.2013

09/2013 island Catering ltd 7.2.2013  1 680,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/79

Workshop om 
Syrien 
18.-19.3.2013 
catering

05/2013 island Catering ltd 28.2.2013  1 680,00
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Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/79

Workshop om det 
vestlige Balkan 
21.-22.3.2013 
catering

06/2013 island Catering ltd 28.2.2013  1 175,25

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/79

Uddannelsesfor-
løb for domstole 
og retsinstanser 
7.-8.3.2013

08/2013 island Catering ltd 28.2.2013  365,40

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/79

udvikling af EAC-
modul 
4.-6.3.2013 
catering

04/2013 island Catering ltd 4.3.2013  270,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/79

Uddannelse i 
oplysninger om 
oprindelseslande 
11.4.2013

07/2013 island Catering ltd 4.3.2013  924,50

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/79

udvikling af EAC-
modul 
27.2.-1.3.2013 
catering

03/2013 island Catering ltd 6.3.2013  270,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/79

Møde vedrørende 
EAC og kvalitet 
25.-28.3.2013

10/2013 island Catering ltd 18.3.2013  2 998,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/79

GpS-møde 
9.-10.4.2013

11/2013 island Catering ltd 4.4.2013  1 340,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/79

EAC-uddannelses-
kurser 
16.-19.4.2013

13/2013 island Catering ltd 13.4.2013  1 609,50

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/79

Opdatering af 
moduler — 
»interview af 
sårbare personer« 
og »interview af 
børn« 
22.-23.4.2013

12/2013 island Catering ltd 16.4.2013  295,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/79

udvikling af 
modul — det 
fælles europæiske 
asylsystem 
24.-26.4.2013

14/2013 island Catering ltd 16.4.2013  340,50

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/79

Møde i det 
strategiske COi-
netværk 
22.-23.4.2013

15/2013 island Catering ltd 16.4.2013  1 855,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/79

COS-møde 
14.5.2013

18/2013 island Catering ltd 2.5.2013  352,30

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/79

udvikling af EAC-
modul 
6.-8.5.2013

16/2013 island Catering ltd 3.5.2013  291,00
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Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/79

møde blandt 
asylindsatspuljens 
nationale 
kontaktpunkter 
4.6.2013

21/2013 island Catering ltd 7.5.2013  1 576,10

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/79

møde blandt 
nationale 
kontaktpunkter 
med henblik på 
uddannelse

17/2013 island Catering ltd 8.5.2013  1 290,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/79

Uddannelsesfor-
løb for domstole 
og retsinstanser 
16.-17.5.2013

19/2013 island Catering ltd 8.5.2013  399,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/79

EAC-uddannelses-
kurser 
21.-24.5.2013

20/2013 island Catering ltd 8.5.2013  1 197,60

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/79

Møde vedrørende 
opdatering af 
modulet om, 
hvem der er 
omfattet af 
beskyttelsen, og 
EAC-håndbog

22/2013 island Catering ltd 23.5.2013  334,20

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/94

EASO’s bestyrelse 
3.-4.6.2013 
catering

01/2013 island Catering ltd 3.6.2013  2 764,40

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/94

COS-møde 
5.-6.6.2013

02/2013 island Catering ltd 5.6.2013  2 160,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/94

CtQE-
arrangement 
10.-11.6.2013

04/2013 island Catering ltd 10.6.2013  368,60

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/94

EAC-uddannelses-
kurser 
11.-14.6.2013

03/2013 island Catering ltd 11.6.2013  1 607,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/94

CtQE-
arrangement 
17.-21.6.2013

08/2013 island Catering ltd 17.6.2013  3 820,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/94

CtQE-møde 
17.-19.6.2013

05/2013 island Catering ltd 17.6.2013  620,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/94

COS-arrangement 
18.-19.6.2013

06/2013 island Catering ltd 18.6.2013  1 047,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/94

EASO’s toårsdag 09/2013 island Catering ltd 19.6.2013  2 045,00
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Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/94

CiDA-arrangement 
27.-28.6.2013

07/2013 island Catering ltd 27.6.2013  2 281,50

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/94

CiDA-workshop 
17.-18.7.2013

10/2013 island Catering ltd 17.7.2013  1 433,25

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/94

Møde i det 
specialiserede 
COi-netværk 
- Somalia

11/2013 island Catering ltd 5.9.2013  2 281,50

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/94

EASO-møde 
vedrørende 
evaluering 
af støtten i 
nødsituationer

13/2013 island Catering ltd 9.9.2013  1 125,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/94

Møde med 
domstole og 
retsinstanser 

14/2013 island Catering ltd 9.9.2013  288,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/94

EASO’s 12. 
bestyrelsesmøde

16/2013 island Catering ltd 16.9.2013  2 730,40

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/94

Møder 
vedrørende 
udvikling af 
moduler

15/2013 island Catering ltd 17.9.2013  618,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/94

CtQuE-
arrangement 
24.-25.9.2013

17/2013 island Catering ltd 24.9.2013  2 070,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/94

Møder 
vedrørende 
udvikling af 
moduler

12/2013 island Catering ltd 26.9.2013  2 281,50

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/94

COS-arrangement 
30.9.-1.10.2013

18/2013 island Catering ltd 30.9.2013  2 114,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/94

CtQuE-
arrangement 
3.-4.10.2013

19/2013 island Catering ltd 3.10.2013  2 070,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/94

CtQuE-
arrangement 
8.-11.10.2013

20/2013 island Catering ltd 8.10.2013  1 530,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/94

frontex og møder 
vedrørende 
troværdighed og 
nødaktiviteter

22/2013 island Catering ltd 16.10.2013  1 537,80

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/94

CtQuE-
arrangement 
22.-25.10.2013

21/2013 island Catering ltd 22.10.2013  2 974,35
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Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/94

EXO-workshop 
25.10.2013

23/2013 island Catering ltd 25.10.2013  904,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
EASO/2013/134

Den 
administrerende 
direktørs frokost 
for liBE-udvalget 
29.-30.10.2013

05/2013 island Catering ltd 29.10.2013  2 202,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
EASO/2013/134

Ledelsesmodul 
29.-30.10.2013

06/2013 island Catering ltd 29.10.2013  436,50

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
EASO/2013/134

udvikling af 
uddannelse 
vedrørende 
modulet om 
direktivet om 
asylprocedurer

08/2013 island Catering ltd 5.11.2013  1 848,40

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
EASO/2013/134

Møde vedrørende 
kvalitet og 
udelukkelse

12/2013 island Catering ltd 11.11.2013  1 216,80

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
EASO/2013/134

Møder 
vedrørende 
genbosættelse/
flytning

10/2013 island Catering ltd 12.11.2013  1 485,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
EASO/2013/134

Møde med 
domstole og 
retsinstanser

11/2013 island Catering ltd 13.11.2013  360,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
EASO/2013/134

Møde i det 
specialiserede 
COi-netværk

01/2013 island Catering ltd 14.11.2013  1 425,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
EASO/2013/134

Møde med 
nationale 
administratorer af 
fælles portaler

02/2013 island Catering ltd 19.11.2013  702,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/94

Møde vedrørende 
opsporing af 
familier

24/2013 island Catering ltd 21.11.2013  796,40

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
EASO/2013/134

GpS-møde 03/2013 island Catering ltd 25.11.2013  1 960,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
EASO/2013/134

Seminar om 
oplysninger om 
oprindelseslande 
for italienske 
dommere

9/2013 island Catering ltd 25.11.2013  131,40

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
EASO/2013/134

forudgående 
arrangement for 
rådgivende forum

13/2013 island Catering ltd 27.11.2013  275,00
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Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
EASO/2013/134

EASO’s 13. 
bestyrelsesmøde

04/2013 island Catering ltd 29.11.2013  2 027,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
EASO/2013/113

Møder med 
asylindsatspuljens 
nationale 
kontaktpunkter

1/2013 island Catering ltd 2.12.2013  2 505,50

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
EASO/2013/113

Møde med 
domstole og 
retsinstanser

2/2013 island Catering ltd 5.12.2013  1 905,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
EASO/2013/113

interviewteknikker 
for italienske 
dommere

3/2013 island Catering ltd 9.12.2013  1 297,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
EASO/2013/113

Møde vedrørende 
kvalitet og 
uledsagede 
mindreårige

4/2013 island Catering ltd 9.12.2013  3 578,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
EASO/2013/113

Møder 
vedrørende EASO-
uddannelse og 
-moduler

5/2013 island Catering ltd 16.12.2013  1 934,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/80

yderligere sikker-
hedsvagttjenester

01/2013 J.f. Security & 
Consultancy 
Services limited

31.5.2013  1 400,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
EASO/2013/106

yderligere sikker-
hedsvagttjenester

01/2013 J.f. Security & 
Consultancy 
Services limited

29.11.2013  77,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
EASO/2013/106

Sikkerhedstjene-
ster

01/2013 Jf Security and 
Consultancy 
Services

1.9.2013  25 329,20

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
EASO/2013/104

EASO’s bestyrelse 
3.-4.6. 
tolkning

01/2013 Malta Online 
Dictionary ltd

3.6.2013  5 440,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
Di/06900

microsoft-
konsulentbistand

01/2013 microsoft 19.12.2013  94 400,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
EASO/2013/140

Julekort og 
visitkort

01/2013 Outlook Ltd 4.12.2013  1 005,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/99

fastnettelefoner 01/2013 Ozone ltd 10.9.2013  2 887,25

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/99

fastnettelefoner 01/2014 Ozone ltd 19.12.2013  6 344,27
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Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/96

EASO’s bestyrelse 
3.-4.6. 
transport

01/2013 peppin Garage ltd 31.5.2013  2 935,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/96

EASO’s bestyrelse 
13.-19.9. 
transport

02/2013 peppin Garage ltd 11.9.2013  3 106,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/96

EASO-besøg af 
delegation fra 
liBE-udvalg 
29.-30. 10. 
transport

03/2013 peppin Garage ltd 28.10.2013  586,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/96

rådgivende forum 
2013

05/2013 peppin Garage ltd 28.11.2013  556,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/96

EASO’s 13. 
bestyrelsesmøde

04/2013 peppin Garage ltd 29.11.2013  2 878,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2013/89

EASO-
merchandising

01/2013 print Options Co 
Limited

28.10.2013  30 088,50

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2012/66

ændringer af 
»home« og 
»look and feel« 
(COi-portal)

01/2013 unisys Belgium 
S.A.

28.5.2013  12 159,23

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2012/66

ændringer af 
»home« og 
»look and feel« 
(COi-portal)

02/2013 unisys Belgium 
S.A.

4.10.2013  1 566,57

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
ADmin/D1/pr/2009/036

ulykkes- og 
dødsfaldsforsikring

EASO/2013/01 vanbreda 15.10.2013  2 000,00

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt 
ADmin/D1/pr/2009/036

ulykkes- og 
dødsfaldsforsikring

EASO/2013/01 — 
ADmin/D1/

pr/2009/036

vanbreda 
international n.v.

18.12.2013 0,23 Eur pr. 
dækningsdag 

pr. år

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2011/iCt 002/lot2

mobiltelefoni 01/2013 Vodafone Malta 
Ltd

24.1.2013  1 802,54

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2011/iCt 002/lot2

mobiltelefoner 02/2013 Vodafone Malta 
Ltd

24.6.2013  8 421,22

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2011/iCt 002/lot2

mobiltelefoni 03/2013 Vodafone Malta 
Ltd

15.11.2013  800,85

Specifik kontrakt eller 
ordreseddel på grundlag af 
rammekontrakt  
EASO/2011/iCt 002/lot2

mobiltelefoni 04/2013 Vodafone Malta 
Ltd

13.12.2013  40 000,00
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købsordre 
udbud med forhandling  
< 5 000 EUR

udstyr til sikker-
hedsscreening 
(tidligere olympisk 
model)

EASO/2012/12 J. Grima & Co ltd 11.1.2013  24 900,00

købsordre  
udbud med forhandling  
< 15 000 EUR

tolketjenester til 
bestyrelsesmøde  
2.2013

EASO/2013/85 Malta Online 
Dictionary

2.1.2013  3 614,29

købsordre  
udbud med forhandling  
< 5 000 EUR

udformning af 
EASO’s fremtidige 
microsoftinfra-
struktur

EASO/2013/91 Chorus ltd 12.4.2013  12 400,00

købsordre  
udbud med forhandling  
< 15 000 EUR

Buffetmiddag til 
bestyrelsesmøde 
2.2013

EASO/2013/86 food inspirations 
Ltd

2.1.2013  2 125,40

købsordre  
udbud med forhandling  
< 5 000 EUR

Erhvervsrengøring 
af EASO’s lokaler

EASO/2012/81 ClEntEC limited 18.1.2013  1 932,00

købsordre  
udbud med forhandling  
< 25 000 EUR

indkvartering — 
bestyrelsesmøde 
2.2013

EASO/2013/82 Grand hotel 
Excelsior

24.1.2013  10 760,00

købsordre  
udbud med forhandling  
< 15 000 EUR

EASO — 
udendørsskilt

EASO/2013/83 Sign it holdings ltd 25.1.2013  570,00

købsordre  
udbud med forhandling  
< 15 000 EUR

Elektriske 
it-leverancer

EASO/2013/97 fGl information 
technology — 
Forestals

24.4.2013  14 995,75

købsordre  
udbud med forhandling  
< 15 000 EUR

Arkitekt til 
tekniske 
specifikationer i 
forbindelse med 
EASO’s persienner

EASO/2013/87 martin farrugua 30.4.2013  1 800,00

købsordre  
udbud med forhandling  
< 25 000 EUR

kontormøbler 
(hastende)

EASO/2013/64 Oxford house 
Limited

31.1.2013  17 883,38

købsordre  
udbud med forhandling  
< 15 000 EUR

transporttjenester 
til EASO’s 
bestyrelsesmøde 
2.2013

EASO/2013/84 peppin Garage ltd 1.2.2013  2 843,80

købsordre  
udbud med forhandling  
< 25 000 EUR

Elektronisk nøgle-
styringssystem

EASO/2013/65 J. GrimA & CO ltd 12.2.2013  7 744,00

købsordre  
udbud med forhandling  
< 15 000 EUR

Skærme EASO/2013/88 Astral Enterprises 
LTD

22.3.2013  8 638,68

købsordre  
udbud med forhandling  
< 5 000 EUR

Køkkenudstyr EASO/2012/Ofr/
Ct/0033

inspirations 
Limited

30.8.2013  2 262,72

købsordre  
udbud med forhandling  
< 15 000 EUR

Chaufførtjenester EASO/2013/92 percius Car hire 
Limited

30.4.2013  3 525,00

købsordre  
udbud med forhandling  
< 15 000 EUR

fem midlertidige 
administrative 
assistenter

EASO/2013/95 hr Outsourcing 
and temping 
Services

21.5.2013  14 590,13

købsordre 
udbud med forhandling 
< 15 000 EUR

tolketjenester til 
bestyrelsesmøde

EASO/2013/108 Astral Enterprises 
LTD

30.5.2013  4 876,20
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TYPE	AF	PROCEDURE	OG	
KONTRAKT

BESKRIVELSE KONTRAKT-
NUMMER

LEVERANDØRENS	
NAVN

DATO FOR 
KONTRAK-

TENS UNDER-
SKRIVELSE

KONTRAK-
TENS NETTO-
BELØB	(EUR)

købsordre  
udbud med forhandling 
< 15 000 EUR

leje af stole EASO/2013/107 nexos & Co 
Limited

31.5.2013  4 950,00

købsordre  
udbud med forhandling  
< 15 000 EUR

indkvartering/
middag

EASO/2013/102 Grand hotel 
Excelsior

2.6.2013  11 072,00

købsordre  
udbud med forhandling  
< 5 000 EUR

Reoler EASO/2013/90 Storage Systems 
Ltd

6.6.2013  1 359,36

købsordre  
udbud med forhandling 
 < 15 000 EUR

førstehjælpsar-
tikler

EASO/2013/105 Europharma Ltd 6.7.2013  7 242,64

købsordre  
udbud med forhandling  
< 15 000 EUR

kontorartikler EASO/2013/111 Barbantini ltd 11.7.2013  12 386,00

købsordre  
udbud med forhandling  
< 15 000 EUR

Planter EASO/2013/109 piscopo Gardens 15.7.2013  1 716,09

købsordre  
udbud med forhandling 
 < 15 000 EUR

udstyr til 
kontorbrug

EASO/2013/115 Barbantini ltd 26.7.2013  12 865,05

købsordre  
udbud med forhandling 
 < 15 000 EUR

kontormøbler EASO/2013/119 vivendo project 
ltd (DEX)

13.8.2013  11 079,76

købsordre  
udbud med forhandling  
< 15 000 EUR

indkvartering — 
bestyrelse — 
september

EASO/2013/120 Grand hotel 
Excelsior

14.8.2013  8 439,35

købsordre  
udbud med forhandling  
< 15 000 EUR

fastnettelefoner EASO/2013/110 Go Group 10.6.2013  4 541,61

købsordre  
udbud med forhandling  
< 15 000 EUR

Bestyrelsesmiddag EASO/2013/128 Barracuda ltd 12.9.2013  2 803,50

købsordre  
udbud med forhandling  
< 15 000 EUR

EAC-moduler — 
it-tjenester

EASO/2013/125 pSG malta ltd. 10.9.2013  15 000,00

købsordre  
udbud med forhandling  
< 15 000 EUR

COS — middag EASO/2013/137 fine Style Catering 
Co ltd

23.10.2013  750,00

købsordre  
udbud med forhandling 
< 15 000 EUR

COS — rejseudstyr EASO/2013/133 Airmode Limited 11.11.2013  15 000,00

købsordre  
udbud med forhandling 
< 15 000 EUR

middag  
13. 
bestyrelsesmøde

EASO/2013/141 Xara palace 29.11.2013  2 879,10

købsordre 
udbud med forhandling  
< 15 000 EUR

tolketjenester 
13. 
bestyrelsesmøde

EASO/2013/142 Malta Online 
Dictionary

29.11.2013  4 760,00

købsordre  
udbud med forhandling 
 < 15 000 EUR

Kontrol af 
brandslukkere

EASO/2013/136 Alberta 2.12.2013  486,25

købsordre  
udbud med forhandling 
< 15 000 EUR

COS 
— kontorartikler

EASO/2013/144 mB Distribution 
Ltd

9.12.2013  9 435,08
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TYPE	AF	PROCEDURE	OG	
KONTRAKT

BESKRIVELSE KONTRAKT-
NUMMER

LEVERANDØRENS	
NAVN

DATO FOR 
KONTRAK-

TENS UNDER-
SKRIVELSE

KONTRAK-
TENS NETTO-
BELØB	(EUR)

købsordre  
udbud med forhandling  
< 15 000 EUR

Lænestole EASO/2013/131 ideacasa Co ltd 10.12.2013  1 101,72

købsordre  
udbud med forhandling 
< 15 000 EUR

Stempler EASO/2013/147 Barbantini ltd 17.12.2013  3 500,00

købsordre  
udbud med forhandling 
< 15 001 EUR

EASO-julefest EASO/2013/152 lava lounge 17.12.2013  3 000,00

købsordre  
udbud med forhandling 
< 15 000 EUR

Brandpaneler EASO/2013/149 Alberta 20.12.2013  9 108,00

købsordre  
udbud med forhandling  
< 15.000 €

leje af 
konferencestole

EASO/2013/107 nexos & Co 
Limited

31.5.2013  4 950,00

Bilag II — personale 2013

Ansættelsesgruppe	og	
lønklasse

2013

Tilladt	i	EU-budgettet Besat pr. 31 12.2013

Faste	stillinger Midlertidige	
stillinger

Faste	stillinger Midlertidige	
stillinger

AD 16 0 0 0 0
AD 15 0 0 0 0
AD 14 0 1 0 1
AD 13 0 0 0 0
AD 12 0 0 0 0
AD 11 0 0 0 0
AD 10 0 2 0 2
AD 9 0 6 0 6
AD 8 0 5 0 5
AD 7 0 9 0 8
AD 6 0 2 0 2
AD 5 0 7 0 7
I	alt	ansættelsesgruppe	AD 0 32 0 31
AST 11 0 0 0 0
AST 10 0 0 0 0
AST 9 0 0 0 0
AST 8 0 0 0 0
AST 7 0 0 0 0
AST 6 0 0 0 0
AST 5 0 0 0 0
AST 4 0 1 0 1
AST 3 0 6 0 6
AST 2 0 1 0 1
AST 1 0 5 0 5
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Ansættelsesgruppe	og	
lønklasse

2013

Tilladt	i	EU-budgettet Besat pr. 31 12.2013

Faste	stillinger Midlertidige	
stillinger

Faste	stillinger Midlertidige	
stillinger

I	alt	ansættelsesgruppe	AST 0 13 0 13
I ALT 0 45 0 44 (11)
TILSAMMEN 45 44

Kontraktansatte Bevilget 2013 Ansat pr. 31.12.2013

Ansættelsesgruppe	IV 6 5
Ansættelsesgruppe	III 8 7
Ansættelsesgruppe	II 1 1
Ansættelsesgruppe	I 2 2
I alt 17 15 (12)

Udstationerede	nationale	
eksperter

Bevilget 2013 Ansat pr. 31.12.2013

I alt 15 12 (13)

4. EASO’s rapport om aktindsigt i 2013
i vores informations- og vidensamfund kan den offentlige sektors informationer være en vigtig økonomisk, poli-
tisk og social ressource ved at tilføre beslutningsprocesserne øget værdi og fremme organisationers, enkeltper-
soners og samfundets udvikling.

Åbenheden og tilgængeligheden af Eu-informationer giver borgerne bedre mulighed for at deltage i Eu’s 
beslutningsproces. Gennem åbenhed er Eu’s institutioner og organer mere effektive og mere ansvarlige over 
for borgerne. Åbenhed bidrager også til at styrke principperne om demokrati og respekt for de grundlæggende 
rettigheder.

i denne forbindelse er aktindsigt en ret, der er anerkendt i artikel 15, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske unions 
funktionsmåde. for at give ret til aktindsigt og fremme god forvaltningspraksis udfører EASO sit arbejde så åbent 
som muligt.

i henhold til artikel 17, stk. 1, i Europa-parlamentets og rådets forordning (Ef) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om 
aktindsigt i Europa-parlamentets, rådets og kommissionens dokumenter skal hver institution hvert år offentlig-
gøre en rapport for det foregående år med angivelse af antallet af tilfælde, hvor institutionen har afslået aktindsigt.

Ovennævnte forordning gælder for EASO i henhold til artikel 42 i Europa-parlamentets og rådets forordning (Eu) 
nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor.

Endvidere fastlagde EASO’s bestyrelse i sin beslutning nr. 6 af 20. september 2011 retningslinjer for aktindsigt 
i EASO-dokumenter. i henhold til denne beslutning skal EASO vedlægge rapporten om aktindsigt som bilag til 
årsrapporten (artikel 17).

(11) inklusive breve om jobtilbud.
(12) inklusive breve om jobtilbud.
(13) inklusive breve om jobtilbud.
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4.1. EASO’s	procedure	vedrørende	aktindsigt

Enhver person kan udøve retten til aktindsigt i dokumenter, som EASO er i besiddelse af, ved at indgive en skrift-
lig begæring. hvis dokumentet hidrører fra tredjemand eller er udarbejdet sammen med tredjemand, rådfører 
EASO sig med den pågældende tredjemand. EASO’s administrerende direktør besvarer oprindelige begæringer 
inden for 15 arbejdsdage. Afslag på at give aktindsigt i de ønskede dokumenter kan kun baseres på særlige und-
tagelser. hvis der ikke gives aktindsigt i dokumentet, kan den, der har fremsat begæringen, genfremsætte begæ-
ringen inden for 15 arbejdsdage. EASO’s administrerende direktør besvarer genfremsatte begæringer inden for 
15 arbejdsdage. hvis den genfremsatte begæring om aktindsigt afslås, kan den, der har fremsat begæringen, 
anlægge sag ved Den Europæiske unions Domstol og indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand.

i nedenstående diagram beskrives EASO’s processer i forbindelse med aktindsigt.

Oprindelig
begæring

om aktindsigt
NEJ NEJ

Genfremsat
begæring
(15 dage)

Eur.
Ombudsmand

------
Domstolen

Svar fra
adm. dir.
(15 dage)

Svar fra
adm. dir.
(15 dage)

Rådføring
med tredjemand

4.2. Den	vigtigste	udvikling	i	forbindelse	med	aktindsigt	i	2013

i 2013 fortsatte EASO gennemførelsen af sin kommunikationsstrategi (14) og bekræftede sit engagement i at fremme 
åbenhed og gennemsigtighed og kommunikere sine aktiviteter gennem en konsistent strøm af informationer.

Endvidere videreudviklede EASO sit websted (http://www.easo.europa.eu), der tjener som platform til at lette 
adgangen til EASO’s dokumenter.

i referenceperioden traf EASO nedenstående afgørelser om oprindelige og genfremsatte begæringer.

4.2.1. Oprindelige	begæringer	om	aktindsigt	i	2013

i 2013 modtog EASO otte oprindelige begæringer om aktindsigt i 12 dokumenter.

Der blev givet afslag på aktindsigt i to dokumenter efter rådføring med en medlemsstat, der var medforfatter til et 
dokument, og på grundlag af beskyttelsen af EASO’s beslutningsproces (artikel 4 i forordning (Ef) nr. 1049/2001 
og artikel 3 i bestyrelsens beslutning nr. 6).

4.2.2. Genfremsatte	begæringer	om	aktindsigt	i	2013

i 2013 blev der ikke genfremsat begæringer over for EASO.

(14) findes på: http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/communication%20strategy%20final.pdf

http://www.easo.europa.eu
http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/communication%20strategy%20final.pdf
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4.2.3. Klager	indgivet	til	Den	Europæiske	Ombudsmand	eller	sager	anlagt	ved	
Den Europæiske Unions Domstol

i 2013 blev der ikke anlagt sager ved Den Europæiske unions Domstol og ikke indgivet klager til Den Europæiske 
Ombudsmand vedrørende EASO’s afgørelser om aktindsigt.

5. EASO’s publikationer i 2013

Publikation Antal sprog

9 udgaver af EASO’s nyhedsbrev 1
EASO’s arbejdsprogram for 2014 24
Årsrapport for 2012 om Det Europæiske Asylstøttekontors virksomhed 24
Annual Report on the Situation of Asylum in the European Union 2012 5
komparativ analyse vedrørende det vestlige Balkan 5
Age assessment practice in Europe 5
EASO handbook 1
4 kvartalsvise asylrapporter 1





SÅDAN FÅR MAN FAT I PUBLIKATIONER FRA EU

Gratis publikationer:
• et eksemplar:  

via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)

• flere eksemplarer eller plakater/kort:  
hos Den Europæiske Unions repræsentationer (http://ec.europa.eu/represent_da.htm)  
hos delegationerne i ikke-EU-lande (http://eeas.europa.eu/delegations/index_da.htm)  
ved at kontakte Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_da.htm)  
eller ringe på 00 800 6 7 8 9 10 11 (frikaldsnummer fra overalt i EU) (*).
(*) Oplysningerne er gratis ligesom de fleste opkald (nogle operatører, telefonbokse eller hoteller kan dog kræve penge for 

opkaldet). 

Betalingspublikationer:
• via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Betalingsabonnementer:
• via Den Europæiske Unions Publikationskontors salgskontorer 

(http://publications.europa.eu/others/agents/index_da.htm).

http://bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu/represent_da.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_da.htm
http://europa.eu/europedirect/index_da.htm
http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
http://bookshop.europa.eu
http://publications.europa.eu/others/agents/index_da.htm
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